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Vážení občané,
po skutečně aprílovém průběhu počasí se ocitáme na počátku měsíce května.
Po sněhové nadílce v průběhu prvních dubnových dnů a nečekaně zasněžených Velikonocích přišlo na několik dnů příjemné jarní, místy až letní počasí,
aby nám konec dubna připomněl, že zimní oblečení ještě není radno definitivně odkládat. Přejme si, aby květen přinesl příjemné jarní počasí a aby nám postupně rozkvétající se příroda přinášela co nejvíce pohody do našich myslí.
Počátek dubna byl letos plně v duchu Velikonočních svátků. Škaredá středa
byla na počátku a Velikonoční pondělí na konci. Akce s názvem „Oslavy jara
na Konstantinolázeňsku“ sice počasím jaro příliš neoslavovala, ale počtem návštěvníků výrazně převýšila očekávání všech pořadatelů. Nedávno „narozená“
akce si nachází své místo v kalendáři kulturních a společenských akcí v okolí
Bezdružické lokálky.
Tradiční Výroční koncert dechového orchestru mladých JUVENKA je nejen
oslavou dechové hudby a možností prezentovat výsledky dlouhodobé úspěšné
práce učitelů naší „Zušky“ v čele s panem Jiřím Palátem, ale je také možností
pro setkávání několika generací příznivců hudby a bývalých členů dechového
orchestru. Zaplněný sál našeho kulturního domu a dlouhotrvající potlesk byly
tou největší odměnou pro všechny učinkující.
Duben byl také ve znamení realizace několika pro město velmi potřebných
projektů. Stavba s názvem „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení
s ulicí Sluneční“ je zcela logicky pod drobnohledem všech obyvatel, kteří
bydlí v bytových domech v ulici Na Sídlišti. Zatímco pracovní nasazení
v prvních dvou dubnových dekádách bylo žalostné, po intervenci u provozněobchodního náměstka firmy EUROVIA, a. s., odštěpný závod oblast Čechy
západ, závod Plzeň došlo k zásadnímu obratu. Nasazení většího počtu lidí
i odpovídající techniky přineslo v průběhu poslední dubnové dekády výrazný
posun v realizaci stavby. Termín dokončení díla je jasně stanovený
a s ohledem na dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad nepřekročitelný. Firma EUROVIA, a. s. se smluvně zavázala, že dílo bude dokončeno nejpozději 8. června letošního roku. Zatímco v polovině dubna jsem měl
velké obavy, zda bude termín dodržen, v současné době sice obavy ještě nejsou úplně zažehnány, ale dodržení termínu se ukazuje jako reálné. Další postup prací přináší očekávané komplikace v přístupu ke všem bytovým domům
a já si velmi cením vstřícnosti a trpělivosti všech stavbou dotčených obyvatel.
V průběhu dubna bylo dokončeno a zprovozněno celkem 14 nových parkovacích stání. Celková kapacita nových parkovacích míst aktuálně dosahuje čísla
34. V pátek 24. dubna byly odstraněny staré lampy veřejného osvětlení a bylo
zajištěno provizorní osvětlení prostoru ulice Na Sídlišti. Na tomto místě rád
vyslovuji poděkování panu Martinu Kadeřávkovi, manželům Věře a Václavu
Jarošovým, manželům Růženě a Karlu Benediktovým a panu Jiřímu Čapkovi
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ml. za to, že umožnili instalaci a napojení provizorních svítidel ze svých bytů.
Nové stožáry veřejného osvětlení s novými svítidly by měly být postupně osazovány a zprovozněny na přelomu května a června. V průběhu prvního a druhého
májového týdne by zcela zásadně měl být zpříjemněn přístup ke všem bytovým
domům. V uvedeném období by se asfaltového povrchu měly dočkat všechny
chodníky, které jsou v projektové dokumentaci označeny jako pojížděné. Tyto
chodníky budou sloužit především pro pěší, ale v případě potřeby je bude možné
používat i pro příjezd osobních automobilů nebo vozidel všech složek integrovaného záchranného systému k bytovým domům č. p. 241-242, 243-244, 245, 247248 a 260-261. V prvních květnových dnech budou zahájeny práce na propojení
ulic Na Sídlišti a Sluneční. Tyto práce přinesou komplikace pro všechny majitele osobních automobilů, kteří v poslední době parkovali na travnatých plochách
v místě napojení obou zmíněných ulic. V tomto prostoru nebude možné parkovat a řidiči si budou muset najít jiné místo pro odstavení svých motorových vozidel. Věřím, že všechna omezení a nepříjemnosti se stavbou spojené se budou
lépe překonávat s pocitem, že nejpozději 8. června bude dílo dokončeno a že následně bude celý prostor ulice Na Sídlišti pro všechny obyvatele uživatelsky velmi příjemný. Už teď si dovolím avizovat, že dokončením rekonstrukce chodníků, komunikací a veřejného osvětlení péče města o nejobydlenější část Bezdružic neskončí. Na dokončení projektu s názvem „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti
včetně propojení s ulicí Sluneční“ bude navazovat zpracování projektové dokumentace na ozelenění celého prostoru ulice Na Sídlišti. V průběhu zpracování
této projektové dokumentace opět počítáme se zapojením veřejnosti. K vlastní
realizaci nového řešení zeleně v ulici Na Sídlišti dojde nejdříve v roce 2016
a konkrétní termín realizace bude záviset především na zajištění finančních prostředků.
Čilý stavební ruch je možné sledovat v severní a severovýchodní části náměstí.
Projekt s názvem „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 1. etapa“ realizuje
firma DYBS Plzeň, s. r. o. Osobně si dovolím konstatovat, že je potěšením sledovat práci zaměstnanců této firmy. Práce probíhají bez větších komplikací
a o všech omezeních se stavbou spojených zaměstnanci firmy dle potřeb informují majitele všech stavbou dotčených nemovitostí. V průběhu května postoupí
realizace projektu do prostoru lékárny. Po dohodě s dodavatelskou firmou musí
být přístup k lékárně zajištěn v průběhu celé stavby. Firma DYBS toto naše přání plně respektuje, ale po určitou dobu bude přístup k lékárně možný pouze kolem Domu U Haranta.
V průběhu čtvrtého měsíce v roce úspěšně pokračovaly práce na stavbě
„Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“. Těsně
před dokončením je oprava dešťové kanalizace a už byly zahájeny práce spojené
s rekonstrukcí příjezdové komunikace. Očekáváme, že práce na této stavbě by
měly být dokončeny v průběhu května.
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Květen bude významný pro novou podobu zahrady v areálu naší mateřské školy. Stavební firma pana Ladislava Stacha ze Stříbra s ohledem na povětrnostní
podmínky úspěšně pokračuje ve své práci. V pondělí 4. května má dle dohody
z posledního kontrolního dne nastoupit zahradnická firma JVV Ginkgo, s. r. o.
k realizaci projektovou dokumentací navržených úprav zeleně. V dalším týdnu
by mělo dojít na montáž nových herních prvků. Starosti s průběhem prací nám
v posledních týdnech dělaly výkyvy počasí. Konečný termín dokončení projektu, který bude podpořen z Operačního programu Životní prostředí, by ale
neměl být ohrožen.
V polovině dubna byly v budově naší základní školy zahájeny práce na vybavení tří nových učeben. V rámci projektu „Názorně, a proto zábavně“, který
bude podpořen dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad, budou
vybaveny nové odborné učebny pro výuku fyziky a přírodopisu, chemie a jazyků. Učebny by dle smlouvy s dodavatelskou firmou měly být hotovy
do konce školního roku. Nová podoba učeben bude veřejnosti představena
v úvodu školního roku 2015/2016.
Při pohledu na postup realizace 1. etapy rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta se naprosto automaticky nabízí otázka: „A jak to bude s dalším pokračování
rekonstrukce našeho náměstí?“ V pondělí 22. prosince loňského roku jsme podali žádost o dotaci v rámci 35. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad na realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“. Projekt navazuje na aktuálně realizovanou 1. etapu a obsahuje rekonstrukci zbývající části náměstí včetně komunikace, která je ve vlastnictví
Plzeňského kraje. Naše žádost o finanční podporu z prostředků Evropské unie
prošla do závěrečného hodnocení, jehož výsledky budou zveřejněny v průběhu
prvních pracovních dnů měsíce května.
A co nás čeká v květnu? První májová sobota bude již podevatenácté ve znamení Floriánské pouti. Je připraven zajímavý kulturní program, zejména
pro děti budou k dispozici tradiční pouťové atrakce a zpestřením bude nabídka
jízd historickým motorovým vlakem s označením „Hurvínek“. O týden později
se mohou příznivci turistiky zúčastnit 8. ročníku turistického pochodu úterského
havrana
Kryštofa.
Podrobnosti
najdete
na
http://
www.pochoduterskehohavranakrystofa.estranky.cz. V sobotu 23. se
v sousedních Konstantinových Lázní uskuteční zahájení lázeňské a turistické
sezóny. Neděli 24. si od 14:30 hodin můžete zpříjemnit koncertem pořádaným
Klubem přátel Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic v Domě U Haranta.
Mgr. Jan Soulek, starosta města
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Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
duben 2015
1. 4. 2015
V 9:00 byl zahájen kontrolní den stavby „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
Od 11:00 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta – 1. etapa“.
2. 4. 2015
Od 10:00 hodin proběhlo v Plzni v sídle společnosti MAZEPPA s. r. o. jednání
ve věci přípravy zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce
náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
3. 4. 2015
Od 10:00 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce zahrady mateřské školy Bezdružice v přírodním stylu“.
7. 4. 2015
V Plzni se proběhlo další jednání se zástupci společnosti AGROFARMY Bezdružice s. r. o., ve věci přípravy směny pozemků.
8. 4. 2015
V 9:00 hodin byl zahájen kontrolní den stavby „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti
včetně propojení s ulicí Sluneční“.
Od 11:00 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta – 1. etapa“.
8. 4. 2015 - 13. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 248 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 2 + 1 ke dni 13. 4 2015.
3. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
4. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
1. etapa“.
5. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce příjezdové komunikace
do Kamýku včetně návsi“.
6. Informace o přípravě realizace projektu „Názorně, a proto zábavně“.
7. Informace o přípravě realizace projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 2. etapa“.
8. Informace o přípravě realizace projektu „Bezdružice, rekonstrukce náměstí
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Kryštofa Haranta, odvedení dešťových vod“.
9. Informace o přípravě směny pozemků mezi městem Bezdružice a společností
AGROFARMY Bezdružice, s. r. o., Řešín 2, 349 53 Bezdružice.
10. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce zahrady mateřské školy
v Bezdružicích v přírodním stylu“.
11. Informace o podané žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015.
12. Informace o podané žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2015.
13. Program 7. zasedání ZM, které se uskuteční dne 15. 4. 2015.

B. Rada města ukládá:
1. Požádat společnost Prostrom Bohemia, s. r. o., o vypracování nabídky
na ošetření dřevin uvedených v příloze č. 6 b).
Zodpovídá: Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ
Termín: 18. 5. 2015

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Žádost Český západ – Místní partnerství, o. s., náměstí 1. Máje 62, Černošín
o dělení 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 dne 29. 7. 2015 v době
od 10:00 do 23:00 hod.
3. Žádost organizace KULTURISTA – spolek pro kulturu a cestovní ruch, Úterý
54, 330 40 Bezvěrov a organizace Český západ – Místní partnerství, o. s., náměstí 1. Máje 62, Černošín, 349 01 Stříbro 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 KD Bezdružice ve dnech 20. – 22. 11. 2015 v době od 19:00
do 23:00 hod.
4. Žádost o spolupořadatelství na akcích „9 TÝDNŮ BAROKA“
a „DECHOVKA – Lidé se mění, dechovka zůstává“.
5. 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 Kulturním domě v Bezdružicích dne 11. 4. 2015 v době od 16:00 do 02:00 hod následujícího dne
za účelem pořádání soukromé oslavy.
6. Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 248 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 2 + 1 ke dni 13. 4. 2015.
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7. Smlouvu o nájmu bytu na byt č. 10, v ulici Na Sídlišti 248, 349 53 Bezdružice s účinností od 14. 4. 2015.
8. Záměr pronájmu prostor v bytových domech č. p. 247 a 248 v ulici Na Sídlišti v obci Bezdružice za účelem vybudování a následné provozování páteřních
a lokálních prvků komunikačního vedení počítačové sítě PilsFree.
9. Uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 3/2013 uzavřené dne
18. 4. 2013 o prodloužení doby nájmu do 19. 3. 2016 dle přílohy č. 4 b).
10. Uzavření Pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu č. 3/2015 se společností AGROFARMY Bezdružice, s. r. o., Řešín 2, 349 53 Bezdružice o pachtu
pozemku parc. č. 899, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 33 912
m2 v katastrálním území Bezdružice na dobu určitou do 31. 12. 2015 za účelem zemědělské výroby dle přílohy č. 4 c).
11. Uzavření Nájemní smlouvy o nájmu pozemku č. 4/2015 s pobočným spolkem Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice, Matěje Červenky, 250 88 Čelákovice o pronájmu části pozemku parc. č. 670/1, druh
pozemku trvalý travní porost o výměře cca 1 000 m2 v katastrálním území
Bezdružice na dobu určitou od 4. 7. 2015 do 11. 7. 2015
za účelem provozování tábora skautského oddílu za cenu 1 000 Kč dle přílohy č. 4 d).
12. Ústní žádost spolku Rybáři od Zaječáku, z. s., Trnová 330, 330 13 Trnová
o povolení odstranění dřevin poškozených činností bobra na břehu rybníka
Zaječí (pozemek p. č. 651 v k. ú. Řešín) a následnému zpracování.
13. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 4151 uzavřené se společností EKODEPON,
s. r. o., Lažany 36, 349 58 Černošín s účinností od 13. 4. 2015 dle přílohy
č. 5 b).
14. Podmínky prodeje dříví, kdy těžbu a manipulaci zajišťuje město.
15. Návrh na vyřazení DDHM MěÚ Bezdružice v celkové hodnotě 16 342 Kč.
16. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PSA-VN-53/2015 č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 uzavřenou s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
17. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PSA-VN-28/2015 č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 uzavřenou s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
18. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PSA-VN-29/2015 č. projektu
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19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

CZ.1.04/2.1.00/03.00015 uzavřenou s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PSA-VN-30/2015 č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 uzavřenou s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7.
Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava dešťové kanalizace v Kamýku“
s firmou STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 za cenu
339 822,09 Kč včetně DPH.
Smlouvu o dílo na realizaci projektu „ZŠ Bezdružice – stavební úpravy učeben fyziky/přírodopisu a jazyků“ s firmou KXN CZ, s. r. o., Bieblova
1110/1b, 500 03 Hradec Králové.
Základní škole, Mateřské škola a Základní umělecké škole Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice převod částky
127 000 Kč z rezervního do investičního fondu na výměnu 12 ks oken
v odborných učebnách.
Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice žádost o vyřazení herních prvků v mateřské škole v celkové výši 76 214,80 Kč.
Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice žádost o prodej herního prvku rozhledny za cenu 1 000 Kč.
Cenovou nabídku firmy PKV BUILD s. r. o., Senožaty 284, 396 01 Humpolec na zpracování průkazů energetické náročnosti budov.

9. 4. 2015
V poledne navštívila Dům U Haranta komise pro hodnocení staveb přihlášených
do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2015.
10. 4. 2015
Starosta se v Plzni zúčastnil jednání Sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského
kraje.

15. 4. 2015
V průběhu dopoledne proběhl kontrolní den na stavbách „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“, „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti
včetně propojení s ulicí Sluneční“ a „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
1. etapa“.
15. 4. 2015 – 7. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
9
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2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 18. 3. 2015.
3. Informace o přípravě směny pozemků mezi městem Bezdružice a společností
AGROFARMY Bezdružice, s. r. o., Řešín 2, 349 53 Bezdružice.
4. Informace o přípravě projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“.
5. Informace o přípravě realizace projektu „Bezdružice, rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta, odvedení dešťových vod“.
6. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
7. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
1. etapa“.
8. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“.
9. Informace o přípravě realizace projektu „Názorně, a proto zábavně“.
10. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce zahrady mateřské školy
v Bezdružicích v přírodním stylu“.
11. Informace o podané žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015.
12. Informace o podané žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2015.
13. Informace o přípravě a realizaci projektů.
14. Informace o zůstatcích na bankovních účtech města k 31. 3. 2015.
15. Informace o zůstatcích na úvěrových účtech města k 31. 3. 2015.
16. Informace o vývoji daňových příjmů města.
17. Informace o plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí roku 2015.
18. Zprávu o činnosti finančního výboru.
19. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Podání žádosti o bezúplatné nabytí vozidla CAS 32 pro potřebu JSDH města
Bezdružice.
4. Uzavření Směnné smlouvy č. 1/2015 o směně části pozemku parc. č. 64/3 vyznačené v geometrickém plánu č. 457-17/2015 jako pozemek parc. č. 82/4
(díl a) o výměře 81 m2, druh pozemku ostatní plocha, části pozemku parc.
č. 83/16 vyznačené v geometrickém plánu č. 457-17/2015 jako pozemek
parc. č. 82/4 (díl b) o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku
parc. č. 82/4 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše
v katastrálním území Bezdružice a obci Bezdružice za část pozemku č. 82/1
vyznačené v geometrickém plánu č. 457-17/2015 jako pozemek parc. č. 82/5
o výměře 156 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdru10
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5.
6.
7.
8.

žice a obci Bezdružice dle přílohy č. 4 b).
Kupní smlouvu s firmou ABERO s. r. o., Plzeňská 250, 349 01 Stříbro o prodeji části pozemku parc. č. 87/1 o výměře 956 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha za kupní cenu 28 680 Kč.
Rozpočtové opatření č. 4/2015.
Podání žádosti o prodloužení splatnosti úvěru dle Smlouvy o úvěru
č. 11060/13/LCD s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4 ze dne 17. 9. 2013.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce s Místní akční skupinou Český Západ –
Místní partnerství, Nám. 1. Máje 62, Černošín, 349 01 Stříbro ze dne
1. 10. 2013.

15. 4. 2015 – 14. jednání Rady města Bezdružice

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. 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 Dolních Polžicích 16,
Bezdružice ve dnech 30. 4., 27. 6., 5. 7., 11. 7., 18. 7., 9. 8., 15. 8.
a 5. 9. 2015 v době od 20:00 do 01:00 hod následujícího dne za účelem pořádání koncertů.
3. Žádost SDH Bezdružice 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 dne
30. 4. 2015 v době od 18:00 do 02:00 hod následujícího dne za účelem pořádání májky.
4. Kupní smlouvu „Názorně, a proto zábavně“ se společností KXN CZ, s. r. o.,
Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové na vybavení odborných učeben
v budově Základní školy Bezdružice za cenu 2 527 146 Kč včetně DPH.
5. Smlouvu o provádění koordinátora BOZP se společností APOSTAV spol.
s r. o., agentura požární ochrany staveb, Plzeňská 159, 353 01 Mariánské
Lázně při realizaci projektu „Názorně, a proto zábavně“ za cenu 3 500 Kč
za měsíc včetně DPH.
16. 4. 2015
Od 9:00 hodin proběhla schůzka starosty s koordinátorem bezpečnosti práce
na stavbách „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“,
„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“, „Rekonstrukce příjezdové
komunikace do Kamýku včetně návsi“ a „Rekonstrukce zahrady mateřské školy
11
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v Bezdružicích v přírodním stylu“. Následně provedl koordinátor bezpečnosti
práce fyzickou kontrolu na všech uvedených stavbách.
20. 4. 2015
Od 12:00 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce zahrady mateřské školy v Bezdružicích v přírodním stylu“.
21. 4. 2015
Od 13:00 hodin proběhlo v Horních Kozolupech jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
22. 4. 2015
Krátce po osmé hodině proběhla kontrola stavby „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“.
V 9:00 byl zahájen kontrolní den stavby „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně
propojení s ulicí Sluneční“.
Od 13:00 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“.
23. 4. 2015
Od 9:00 hodin se v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta – 2. etapa“. Následně byla z celkového počtu osmi předložených nabídek vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka firmy STRABAG, a. s.
s nabídkovou cenou 16 362 245 Kč bez DPH, tj. 19 798 316,45 Kč včetně DPH.
Od 16:00 hodin se v Domě U Haranta uskutečnilo Shromáždění starostů ORP
Stříbro.
Od 18:00 hodin se v Domě U Haranta konala veřejná prezentace projektů předložených v rámci grantového programu HARANTI 2015.
24. 4. 2015
Krátce po osmě hodině proběhlo ve Stříbře jednání starosty ve věci vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče k projektu „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
27. 4. 2015
Dopoledne byly geodetem vytýčeny hranice stavby „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“ v prostoru napojení ulic Na Sídlišti a Sluneční.
Od 11:30 hodin jednal starosta s projektantem dopravních staveb Ing. Karlem
Nedvědem ve věci úpravy křižovatky ulic ČSA, Revolučních Gard, K Řešínu.
Od 14:00 hodin se starosta zúčastnil jednání Komise rady Plzeňského kraje
pro regionální rozvoj a fondy EU.
Od 15:00 hodin proběhla v Plzni schůzka starosty s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje panem Ivo Grünerem.
Krátce po půl čtvrté konzultoval starosta se zaměstnanci Regionální rozvojové
agentury Plzeňského kraje průběh všech aktuálně realizovaných projektů, které
12
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budou podpořeny v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad.
29. 4. 2015
Od 8:00 hodin se uskutečnil kontrolní den stavby „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“.
V 9:00 byl zahájen kontrolní den stavby „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně
propojení s ulicí Sluneční“.
Od 11:00 hodin proběhl kontrolní den stavby „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 1. etapa“.
Odpoledne se starosta v Olbramově zúčastnil jednání Výboru partnerství MAS
Český Západ – Místní partnerství.
Mgr. Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
jsou plánována vždy ve středu od 17:00 hodin
v těchto termínech:
20. 5. 2015 v klubovně KD
17. 6. 2015 v klubovně KD

(změna termínů vyhrazena).
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STANOVIŠTĚ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Bezdružice:
· ul. ČSA k vlakovému nádraží: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé,
bioodpady;
· ul. ČSA u kulturního domu: papír, plasty, sklo bar evné, jedlé oleje
a tuky;
· náměstí Kryštofa Haranta u kostela: papír, plasty, sklo barevné, sklo
bílé, oděvy a textilní materiály, bioodpady;

· ul. Školní u základní školy: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé;
· ul. Na Sídlišti: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé, jedlé oleje a tuky,
oděvy a textilní materiály;
· ul. Revolučních gard: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé, bioodpady;
· ul. Úterská u Sběrného dvora Bezdružice: papír, plasty, sklo barevné;
· u hřbitova: bioodpady;
· ul. Plzeňská u kapličky: bioodpady;
Horní Polžice:

papír, plasty, sklo barevné;

Kamýk:

plasty;

Křivce:

plasty, sklo barevné;

Loučky:

plasty;

Pačín:

plasty;

Řešín:

papír, plasty, sklo barevné;

Zhořec:

plasty;

14
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Značky na obalech - rádci při třídění odpadů
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat,
z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal
vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:
Papír

PAP

22

Vlnitá lepenka

PAP

20

Hladká lepenka

PAP

21

Bílé sklo

GL

70

Zelené sklo

GL

71

Hnědé sklo

GL

72

Ocel

FE

40

Hliník

ALU

41

Dřevo

FOR

50

Polyethylentereftalát PET

1

Polypropylén

PP

5

Polystyrén

PS

6

Polyetylén
(rozvětvený)

LDPE

4

Polyetylén
(lineární)

HDPE

2

Kombinovaný obal C/

obal je vyroben z více materiálů a ten
za lomítkem převládá

Nápojový karton

81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

C/PAP
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud se jedná o obaly od chemických výrobků, přečtěte
si informace od výrobce, zda obal nevyžaduje specifický způsob nakládání. Pokud obsahuje nějaké nebezpečné látky, odnáší se do sběrny nebezpečných
odpadů nebo na sběrné dvory.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM,
jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru

Nádoby na tříděný sběr odpadu
Sběr papíru
Do sběrných nádob na papír patří: noviny, časopisy, kancelář ský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
Do sběrných nádob na papír nepatří: mokr ý, mastný nebo jinak znečištěný
papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.
Obaly z papíru bývají označeny:

Sběr skla
Do sběrných nádob na sklo patří: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.
Do sběrných nádob na sklo nepatří: ker amika, porcelán, autosklo, dr átěné
sklo a zrcadla.
Obaly ze skla bývají označeny:

Sběr plastů
Do sběrných nádob na plasty patří: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
16
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Do sběrných nádob na plasty nepatří: novodurové tr ubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).
Obaly z plastů bývají označeny:

Sběr kovů

Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory.
Klára Fürbacherová
Referentka životního prostředí

Vážení přátelé sportovního rybolovu a panenské přírody,
dne 11. 4. 2015 proběhlo v rámci zatraktivnění rybí osádky zarybnění rybníka
Zaječí. Byly dosazeny ryby o celkové hmotnosti 512 kg. Tato osádka se skládala z kapra obecného, amura bílého, štiky obecné a okouna obecného. Kapr
obecný byl nasazen o nadstandardní velikosti 42 – 68 cm, amur bílý o velikosti 55 – 60 cm, štika obecná o velikosti 69 cm, okoun obecný pak o velikosti
10 – 20 cm. Samotného průběhu celé akce se účastnili i zástupci Rady města
Bezdružice. Průběh celé akce pak ochotně, s „nasazením vlastního zdraví“ fotograficky zdokumentoval také člen rady pan Bízek.
Ryby byly ve velice dobré kondici, a proto pevně věříme, že poslouží rybářské
veřejnosti k radosti z dobrého úlovku. Milovníci čisté přírody pak jistě také
ocení úklid odpadků či vyřezání náletových křovin, kterým jsme u „Zaječáku“
přivítali jaro.
Dovolte nám tedy proto, abychom Vás tímto pozvali k návštěvě rybníka, a to
nejen rybáře, ale také všechny, kteří se chtějí projít pěšky nebo projet na kole
čistou přírodou bez odpadků a odpočinout si tak od starostí a povinností všedních dnů.
S přátelským pozdravem
Rybáři od Zaječáku
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Foto z archivů – Máj roku 1961
Protože v posledních několika letech Bezdružické ulice dost výrazně mění svoji podobu, připomeňme si, jak to v Bezdružicích vypadalo v květnu roku 1961.
Důvodem k pořízení těchto snímků byly sice prvomájové oslavy, ale fotografie
přinášejí zároveň i cenné svědectví z tehdejší doby. Průvod procházel Švermovou ulicí, ulicí Revolučních gard a ukončen byl vždy manifestací na náměstí.
Všechno vypadalo úplně jinak. Domy, ulice, auta i lidé. Fotografie tentokrát
zapůjčila paní Hana Vrbová.
Jiří Bízek
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Velikonoce tak trochu jinak
Ve středu 1. dubna 2015 proběhla v naší škole netradiční akce.
Žáci druhého stupně si pro nás menší připravili dvouhodinovou velikonoční
dílnu. Dříve jsme byli zvyklí obcházet jednotlivé třídy prvního stupně a všude
si zhotovit nějakou jarní či velikonoční dekoraci nebo kraslici. Tentokrát jsme
však zažili něco úplně nového.
Žáci 6. třídy společně s třídním učitelem panem Karlem Sekničkou nás uvedli
do velikonoční nálady. Nejprve nám ukázali různé velikonoční symboly, které
sami vytvořili - pomlázku z vrbového proutí, různými technikami zdobené
kraslice, ,,kočičky", vlněná žlutá kuřátka, zajíčky. Poté si nás ve skupinkách
vyzkoušeli, jak umíme číst. Dočetli jsme se o ukřižování Ježíše Krista, o Popelavé středě, Zeleném čtvrtku, Velkém pátku, Bílé sobotě i o Božím hodu velikonočním. Veškeré informace nabyté touto četbou jsme zúročili při vypracování testíku na téma Velikonoce. Všichni jsme byli úspěšní, a tak jsme dostali odměnu - místo mazance chutné řezy.
Sportovci 7. ročníku pod vedením paní učitelky Dany Steinerové nás očekávali v tělocvičně a zbavili nás přebytečných kalorií. Na jednotlivých stanovištích
jsme si vyzkoušeli kličkování zajíce mezi překážkami s míčem, zaječí skoky
přes švihadlo, přechod přes lávku s vajíčkem na lžíci, vytvoření ,,káči" z vlastního těla pomocí obruče. Nakonec jsme si střihli pětiminutový turnaj ve florbalu - samozřejmě s bílým nerozbitným vajíčkem.
Naše učitelka angličtiny Katrin Pflugová se svým týmem osmáků nás vzala
do ciziny. Jako první zemí nás provedla Anglií. V Anglii prý ohlašuje příchod
Velikonoc již masopustní úterý známé jako ,,Palačinkový den", kdy ženy napečou spousty palačinek a všichni je potom konzumují s javorovým sirupem,
cukrem, citronem nebo nutelou. Jak se otáčejí palačinky ve vzduchu jsme si
mohli vyzkoušet i my. Pánvička, nad kterou poletovaly palačinky alias navlhčený hadr na nádobí, zaujal nejen nás děti, ale i učitelky a kuchařky v jedné
osobě.
Z Anglie jsme se velkým skokem přesunuli do hlavního města USA - Washingtonu. Již 200 let zde tradičně na Velikonoční pondělí děti v zahradě Bílého domu soutěží v kutálení vajec dlouhou tyčí - tzv. Egg Rolling. Zjistili jsme,
že na první pohled jednoduchá záležitost nám dala pekelně zabrat. Proto jsme
uvítali návštěvu Německa. Tam děti hledají v zahradách velikonoční vajíčka,
která jim tam nechává zajíček. Naším úkolem bylo nalézt po třídě co nejvíce
papírových kraslic. I tato aktivita se nám moc líbila. Posledním úkolem jsme
se vrátili zpět do Anglie, kde jednou z velikonočních tradic je také zdobení
klobouku. Každá třída si proto tento klobouček odnesla a dle svého uvážení
ozdobila. Vzniklo pět nádherných a originálních kloboučků.
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Naši mazáci deváťáci v čele s paní učitelkou Jiřinou Stánkovou si pro nás připravili hravé aktivity. Na velikých polystyrenových puzzlích ve tvaru vajec jsme
po jejich složení našli vzkaz, který jsme ihned splnili. První vajíčko skrývalo
vzkaz: ,,Skákej jako zajíc!", druhé přikazovalo: ,,Pětkrát zakvokej jako slepička!", třetí nás nabádalo k zahloubání v paměti: ,,Řekni velikonoční říkanku!"
a poslední čtvrté se vyptávalo: ,,Co víš o Velikonocích?"
Celý program se učitelkám i nám, dětem, velice líbil. Děkujeme našim starším
kamarádům a jejich třídním učitelům a učitelkám. Doufáme, že je tento den obohatil tak jako nás.
Žáci 1. stupně

Soutěž Základních uměleckých škol
17. února 2015 se uskutečnilo v Tachově okresní kolo soutěže Základních
uměleckých škol ve hře na dechové nástroje žesťové, školu reprezentovali
David Matějka a Jakub Kozák na trubku a Pavel Čapek na tubu. David Matějka byl oceněn za svůj výkon II. místem. Jakub Kozák a Pavel Čapek získali
I. místa s postupem do krajského kola.
Krajské kolo proběhlo 28. března v Domě hudby v Plzni. Jakub Kozák
v krajském kole získal čestné uznání a Pavel Čapek obsadil II. místo.
Všichni soutěžící si za vzornou reprezentaci školy zaslouží ode mne, ale
i od celého vedení školy velkou pochvalu a poděkování.
Jiří Palát
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Ohlédnutí za XXXVII. výročním koncertem
DOM JUVENKA
V měsíci dubnu se pravidelně koná výroční koncert DOM JUVENKA,
který bezesporu patří mezi přední a nejnavštěvovanější kulturní akce
ve městě.
Koncert ukazuje celoroční práci celého orchestru, která skrývá nekonečné hodiny přípravy nového repertoáru, souhry jednotlivých sekcí
a zkoušky celého orchestru. Po loňském koncertu někteří hudebníci ukončili
členství v orchestru a bylo nutné jejich hlasy doplnit mladšími hudebníky.
18. dubna 2015 v 19:00 hodin se konečně asi 320 diváků dočkalo zahajovací
skladby, kterou byla The Final Countdown. Moderátorky Renata Palátová
a Veronika Ernstová vítaly představitele krajského úřadu, významné hosty
a ostatní publikum.
První polovina koncertu patřila skladbám populární hudby, filmovým a muzikálovým melodiím.
Druhá polovina hlavně potěšila milovníky dechové hudby Věřím, že si v programu každý posluchač mohl vybrat skladbu podle svého vkusu.
Po skončení koncertu obecenstvo mohutně aplaudovalo, a proto přišly na řadu
tři přídavky: Hradišťanka, Škoda lásky a Zůstaň tu s námi.
Proto si touto cestou dovoluji poděkovat všem členům orchestru za velmi kvalitní a zodpovědný hudební projev v průběhu celého koncertu. Chtěl bych též
pochválit ty, kteří nejvýrazněji přispěli k celkovému úspěchu: Kateřinu Ernstovou a Marlen Kučerovou za skvělé sólo na příčné flétny, Evu Jarošovou
za překrásný projev ve všech skladbách, které zpívala. Kateřinu Křepelovou
za velmi dobrý a stále se zlepšující pěvecký výkon. Pochvalu si zaslouží
Marlenka Kučerová jako zpěvačka. Obě naše moderátorky Renata Palátová
a Veronika Ernstová zaslouží za svůj projev velké uznání. Absolutorium
za svůj výkon v průběhu celého koncertu zasluhuje naše skvělá hráčka na bicí
soupravu Michaela Schlegelová.
Poděkovat musím však také těm, kteří na jevišti nevystoupili, ale bez jejichž
pomoci by se nám realizace celého projektu nezdařila. Za pomoc při zajištění
koncertu děkuji celému výboru SRPŠ při ZUŠ: p. Marcele Ernstové, p. Janě
Soulkové a p. Vladimíře Havlíkové. Požární hlídce SDH p. Petru Čapkovi
a Oldřichu Urbánkovi. Za zhotovení fotodokumentace si též zaslouží poděkování p. Jiří Bízek.
Děkuji i celé své rodině manželce Alžbětě, dcerám Renatě a Alžbětě, které mi
výrazně pomohly při přípravě celého slavnostního večera.
Poděkování patří též všem rodičům, kteří dohlížejí na to, aby děti docházely
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pravidelně na výuku do ZUŠ a získávaly potřebné dovednosti pro hru
v orchestru. Kolegům Jiřině Dvorské, Evě Jarošové a Janu Oblištilovi, kteří též
výrazným dílem přispěli k úspěchu celého koncertu. Všem sponzorům, kteří přispěli jak finančně, tak materiálně, nebo mediálně ke zdaru celého koncertu.
Hlavní poděkování však patří všem posluchačům, kteří se na náš výroční koncert přišli nebo se přijeli podívat z různých koutů celé republiky, za skvělou atmosféru, kterou během celého koncertu mladým hudebníkům vytvářeli a přispěli tak k jejich vynikajícím výkonům.
Věřím, že budou i nadále fandit naší práci a budeme velice potěšeni, když se
s nimi budeme setkávat i na dalších našich koncertech.
Velmi mě potěšily ohlasy jak odborné, tak i laické veřejnosti, že koncert měl vysokou uměleckou úroveň a organizačně byl výborně zajištěn.
Myslím si, že tento koncert byl velice úspěšnou reprezentací nejen školy, města
a regionu, ale i kraje a České republiky.
Jiří Palát
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Restaurace U Rákosníčka
pořádá 16. 5. 2015

zpívanou.
Hraje skupina KAMION!!!
Vstupné dobrovolné.
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Plán akcí na rok 2015
6. 6. 2015
18. 7. 2015
18. – 19. 7. 2015
19. 7. 2015
25. 7. 2015
8. – 9. 8. 2015
10. 10. 2015
17. 10. 2015
7. 11. 2015
14. 11. 2015
28. 11. 2015
29. 11. 2015
13. 12. 2015

Den dětí
Pivní slavnosti
Bezdružické parní léto
Turistický pochod Teplá – Bezdružice
Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy
Bezdružické parní léto
Chovatelská výstava
Hasičská zábava
Setkání seniorů
Martinské setkání v Křivcích
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská besídka
Vánoční trhy
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SPORT
Kopaná
Muži
Našim mužům se v I. B třídě daří. V dubnových zápasech se jim podařilo
v každém bodovat.
Be – Milavče
Be – Kdyně
Klenčí – Be
Be – M. Touškov

3:0
1:1
1:1
1:0

Sládek M., Korynta J. 2
Sládek M. PK
Korynta J.
vlastní

Dorostenci
Naši dorostenci po dvou těsných porážkách v domácím prostředí, přivezli
překvapivě bod z Nýřan.
V dalším zápase nestačili na vedoucí mužstvo soutěže Město Touškov.
Be – Košutka
Be – Stříbro
Nýřany – Be
Be – M. Touškov

4:6 Mašín R., Filip M., Szegecs D., Dvořák M.
1:2 Dvořák M.
2:2 Kratochvíl P., Nenadovič T.
0:5

Žáci
Naši žáci po těsné domácí prohře s Ch. Újezdem přivezli tři body ze St. Sedliště. V dalším zápase se jim podařilo porazit doma Studánku a tak jako muži
sbírají body v každém utkání.
Be – Ch. Újezd
St. Sedliště – Be
Be – Studánka

1:2 Janeček
2:7 Burda Z. PK, Fojtík R., Szegecs D. 2, Kunc P.,
Burda T., Vašák R.
2:1 Fojtík R., Szegecs D.
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, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že
opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant –
černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý.
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 149 -180 Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
20. května 2015
30. května 2015

Bezdružice – u požár. zbrojnice - 12:20 hod
Bezdružice - u požár. zbrojnice - 14:15 hod

……………………………………………………………………………
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po - Pá 9:00 - 16:00 hod,
tel. 601576270, 606550204, 728605840.
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Belas JS s.r.o.
zve do nové prodejny v Bezdružicích,
ul. ČSA (pod poštou)
Můžeme Vám nabídnout „lecjaké“ věci
pro: stavebníky, zahradníky, kutily a řemeslníky, ale i dámy najdou potřeby pro svou
domácnost!!!

A co nemáme, to dodáme!
Otvírací doba:
PO – PÁ 8:00 – 16:00

SO

9:00 – 11:00

www.belas.cz tel. 605 974 824
e-mail: belasjssro@seznam.cz
33

Bezdružický zpravodaj 5/2015

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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