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Vážení občané,
na počátku poslední třetiny roku 2017 přicházíme s dalšími informacemi
z našeho nejbližšího okolí. Letní prázdniny končí a školákům v pondělí 4. září začne deset měsíců školních povinností. Všem školáků přeji mnoho úspěchů při zdolávání všech školních překážek a jejich rodičům přeji především
hodně trpělivosti se svými školou povinnými dětmi.
Druhá část Bezdružického parního léta proběhla ve dnech 5. a 6. srpna. Tentokrát to bylo opravdu parní léto, neboť na rozdíl od červencové části této
hojně navštěvované akce jsme se na trati mezi Bezdružicemi a Cebiví mohli
svézt parní lokomotivou. Poděkování za tradičně vydařené obě části Bezdružického parního léta patří nejen členům spolku Plzeňská dráha, ale také všem
ostatním, kteří se na doprovodném programu v Bezdružicích, v Kokašicích
a v Cebivi podílí. Poděkování patří i našim dobrovolným hasičům, kteří dle
potřeb parní lokomotivu zásobovali vodou.
V sobotu 5. srpna se starosta s tajemnicí paní Janou Wajdovou zúčastnili
v Břasích slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2017. V loňském roce jsme v této soutěži získali diplom za rekonstrukci
zahrady v areálu naší mateřské školy. V letošním roce jsme od odborné poroty obdrželi za rekonstrukci náměstí Kryštofa Haranta ocenění – „Zlatá cihla
v POV – kategorie B“. Se ziskem ocenění jsme od Plzeňského kraje obdrželi
symbolický šek na částku 10 000 Kč.
V závěru třetího srpnového pracovního týdne jsme na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR doručili žádost o dotaci na rekonstrukci tělocvičny naší základní
školy. Pokud budeme úspěšní a dotaci získáme, potom bude v tělocvičně provedena kompletní rekonstrukce podlahy, bude instalováno nové kvalitní
a úsporné osvětlení. Nového zdroje teplé užitkové vody a nového vzhledu
se dočkají také dvě nejvíce využívané šatny.
V právě uplynulém měsíci bylo podpisem smlouvy o dílo dokončeno výběrové řízení na firmu, která bude realizovat projekty úprav zeleně v ulici Na Sídlišti. Termín zahájení prací nebyl před tiskem tohoto vydání zpravodaje známý, ale v případě potřeby budeme občany v ulici Na Sídlišti o zahájení a průběhu prací informovat. Podle smlouvy o dílo by práce měly být ukončeny
do 15 měsíců od data podpisu smlouvy o dílo, což znamená nejpozději
do 21. listopadu 2018.
V průběhu měsíce září budou v ulici Na Sídlišti v prostoru za dětským hřištěm instalovány nové herní prvky, které budou k dispozici především mládeži
a dospělým. Projekt s názvem „Zábava nejen pro – náctileté“ bude finančně
podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dotací ve výši 366 844 Kč.
Na začátku devátého měsíce roku přeji všem příjemný konec léta a krásný začátek podzimu.
Jan Soulek, starosta města

3

Bezdružický zpravodaj 9/2017

Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
srpen 2017
31. 7. 2017 - 67. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Program jednání.
2. Kupní smlouvu se společností AAA Auto International, a. s., Dopraváků
874/15, 184 00 Praha 8 – Čimice na pořízení vozidla Dacia Duster, SPZ/
RZ 4K12012 za cenu 199 999 Kč včetně DPH.
3. Pojistnou smlouvu na pojištění služebního vozidla Dacia Duster SPZ
4K12012, uzavřenou s Generali Pojišťovna a. s., Bělehradská 132, 120 84
Praha 2 za cenu 7 278 Kč.
 B. Rada města ukládá:
1. Ředitelce Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace Mgr. Evě Kalistové informovat písemně
v termínu do 31. 8. 2017 zřizovatele o odstranění nedostatků a přijetí adekvátních opatření k prevenci nedostatků v kontrolních zjištěních uvedených
v protokolu o kontrole čj. ČŠIP-484/17-P.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Revokaci usnesení č. 65/C2/2017.
3. Smlouvu o dílo č. 009/8/1/087 D, Smlouvu o dílo č. 009/81/1086 D, Smlouvu o dílo č. 009/8/1/088 D v celkové výši 83 490 Kč s DPH, vypracovanou
dodavatelskou firmou Techem, spol. s. r. o., se sídlem Služeb 5, 108 00 Praha 10 na výměnu indikátorů tepla v bytových domech v ul. Na Sídlišti čp.
245, 247, 248, 260 a 261.
4. Záměr pachtu pozemku p. č. 1007/1 o výměře 928 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním území Zhořec u Bezdružic na dobu neurčitou za roční
pachtovné 1 Kč/m2.
5. Záměr pachtu části pozemku p. č. 46/5 o výměře cca 738 m2, druh pozemku
zahrada v katastrálním území Bezdružice na dobu neurčitou za roční pachtovné 1 Kč/m2.
6. Záměr pronájmu části pozemků st. č. 39/1 o výměře cca 6,5 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a p. p. č. 1483/1 o výměře cca 5,5 m 2,
druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Bezdružice na dobu neurčitou za roční nájem 100 Kč.
7. Smlouvu o předprodeji časových razítek k využití v rámci MUNIS ERMS
lic. číslo 01683 uzavřenou se společností Triada spol. s r. o., U Svobodárny
12/1110, 190 00 Praha 9.
8. Nabídku na upgrade programu MISYS na verzi 13 za cenu 24 300 Kč bez
DPH.
9. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 31412017 uzavřenou s Plzeňským
krajem, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň na financování
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potřeb JSDHO Bezdružice ve výši 38 000 Kč.
10. Příkazní smlouvu se společností DOMOZA projekt s. r. o., Teslova
1202/3, 301 00 Plzeň na zajištění monitoringu projektu „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“ za cenu 6 000 Kč bez DPH.
2. 8. 2017
V Plzni v sídle společnosti DOMOZA projekt s. r. o. proběhlo od 9:00 hodin
hodnocení nabídek na realizaci projektů „Revitalizace zeleně na sídlišti
v Bezdružicích“ a „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“
21. 8. 2017 - 68. jednání Rady města Bezdružice
 A. Rada města Bezdružice:
1. Kontrolu usnesení.
2. Změnu platového tarifu vedoucího organizační složky Technické služby
s účinností od 1. července 2017 dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Informace o hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace za 1. pololetí roku 2017.
4. Rozpočtové opatření č. 6 Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice.
5. Informace o podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Modernizace tělocvičny a zázemí pro Základní školu v Bezdružicích“.
6. Upravený návrh řešení rekonstrukce místních komunikací v ulici U Kovárny a v bezejmenné ulici kolmé k ulici ČSA.
7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené
dne 26. 4. 2014 se společností TextilEco a.s., se sídlem Palackého 715/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1.
 B. Rada města ukládá:
1. Vedoucí správního odboru připravit Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Bezdružice.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Pachtovní smlouvu č. 16/2017 na pozemek p. č. 1007/1 o výměře 928 m2,
druh pozemku zahrada v katastrálním území Zhořec u Bezdružic na dobu
neurčitou za roční pachtovné 1 Kč/m2.
3. Pachtovní smlouvu č. 17/2017 na část pozemku p. č. 46/5 o výměře cca
738 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním území Bezdružice na dobu
neurčitou za roční pachtovné 1 Kč/m2.
4. Záměr pachtu pozemků p. č. 2129 o výměře 768 m2 a části p. p. č. 2126
o výměře cca 682 m2, druh pozemků zahrada v katastrálním území Zhořec
u Bezdružic za účelem využití jako zahrada u rekreačního domu, na dobu
neurčitou za roční pachtovné 1 Kč/m2.
5. Podání žádosti na Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha 3, Husinecká
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1024/11a, 130 00 Praha o pronájem st. p. č. 15/12 o výměře 80 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Řešín.
6. Smlouvu o dílo na realizaci projektu „REVITALIZACE ZELENĚ
NA SÍDLIŠTI A DOPLŇKOVÉ VÝSADBY A OŠETŘENÍ STROMŮ
V BEZDRUŽICÍCH“ s 23/02 ZO ČSOP BERKUT, Klášter 106, 364 61
Teplá, IČ: 663 64 256 za nabídkovou cenu 2 039 691,05 Kč bez DPH.
7. Smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě č. 009/8/1/114 R, 009/8/1/113 R
a 009/8/1/115 R s firmou Techem, spol. s r. o., Služeb 5, 108 00 Praha 10.
23. 8. 2017
Od 16:00 hodin se v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích uskutečnila
schůzka s majiteli dotčených nemovitostí k připravovanému záměru vybudování tlakové kanalizace v ulicích U Tiskárny, V Podzámčí a Západní. Záměr řeší
i napojení čtyř nemovitostí v jihozápadní části náměstí Kryštofa Haranta.
Na schůzce se zástupci investora akce, kterým bude Vodohospodářské sdružení
obcí západních Čech, byli majitelé nemovitostí seznámeni se způsobem odkanalizování nemovitostí systémem tlakové kanalizace, se zásadami financování
přípojek, se zajištěním zpracování projektové dokumentace přípojek a jejich
povolení stavebním úřadem a se způsobem realizace přípojek.

23. 8. 2017 - 69. jednání Rady města Bezdružice
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Smlouvu o bezúplatném převodu č. j. KRPK-41523-4/ČJ-2017-1900-AO
s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje,
Závodní 386/700, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 72057612 na převod osobního
automobilu Volkswagen Transporter, registrační značka 2K8 5241 pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bezdružice.
25. 8. 2017
Ve Vejprtech se od 9:00 hodin konalo jednání Rady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ).

Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou
v 2. pololetí roku 2017 plánována v těchto termínech:
středa 13. 9. (klubovna KD)
středa 11. 10. (Dům U Haranta)
středa 15. 11. (Dům U Haranta)
pondělí 18. 12. (Dům U Haranta)
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝCH SUROVIN
BEZDRUŽICE 2017
Otevřeno bude tyto soboty:
9. 9.

9:00 – 13:00 hod

4. 11. 9:00 – 13:00 hod

23. 9.

9:00 – 13:00 hod

18. 11. 9:00 – 13:00 hod
2. 12. 9:00 – 13:00 hod

7. 10. 9:00 – 13:00 hod

16. 12. 9:00 – 13:00 hod

21. 10. 9:00 – 13:00 hod

30. 12. 9:00 – 13:00 hod

JIŘÍ HÝSEK – ÚTERSKÁ ULICE – 349 53 BEZDRUŽICE
TEL.: 603 715 252 – 737 947 464

Změna jízdního řádu
Od 3. 9. 2017 dochází ke změně jízdního řádu veřejné autobusové dopravy.
Na lince 490310 Stříbro – Bezdružice – Úterý zajede spoj č. 5 (odjezd
ze Stříbra v 12:15 hodin) do Cebivi. Zajížďka bude kompenzována tarifní
výjimkou, cestující jedoucí v úseku Horní Kozolupy – Úterý nebudou zajížďku platit.
Martin Fencl, dopravní a marketingový specialista
POVED s. r. o., Plzeňský organizátor
veřejné dopravy
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Foto z archivů – Železničáři
Železniční Bezdružické parní léto má za sebou další úspěšné pokračování.
Chtěl jsem při této příležitosti zařadit několik snímků s lidmi od dráhy.
Při hledání v archivu jsem nakonec vybral fotografie, které jsou propojeny
jedním člověkem. Tím je pan Ladislav Matouš z Břetislavi. Před nástupem
k ČSD pracoval krátce na vlečce kamenolomu u Břetislavi a byl pamětníkem
existence lanovky z lomu. Jeho přezdívka „starosta“ pocházela z doby, kdy
tuto funkci v Břetislavi vykonával. Na bezdružické lokálce pracoval mnoho
let jako průvodčí a vlakvedoucí. V dnešní terminologii jako vlakový doprovod. Odtud také odešel do důchodu. Na snímcích je zachycen během práce,
při loučení při odchodu do důchodu i jako spokojený cestující ve starém motoráku.
Jiří Bízek
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Zápis do základní umělecké školy
Zápis do základní umělecké školy se uskuteční ve dnech 4. – 8. a 12. – 15.
září od 12:30 do 16:30 hod v budově ZUŠ.
Na naší škole vyučujeme tyto předměty: hru na klavír, keyboard, akordeon,
zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku, lesní roh, tenor, tubu, bicí nástroje a zpěv.
Zájemci se můžou informovat osobně
nebo telefonicky na čísle 604 358 450.
Jiří Palát

BLAHOPŘEJEME
V měsíci září 2017 se dožívají
významného životního jubilea
tito naši občané:

Handza Jaroslav
Ernst Jan
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Plán akcí na rok 2017
7. 10.

Chovatelská výstava

8. 10.

Drakiáda

21. 10.

Hasičská zábava

4. 11.

Setkání seniorů

11. 11.

Martinské setkání

11. 11.

790 let

25. 11.

Zdobení vánočního stromu

2. 12.

Mikulášská besídka

10. 12.

Vánoční trhy

23. 12.

Setkání u betléma s písní a slovem
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Skvělá zábava na ITEPu od baroka až po současnost
Přijďte se pobavit s dětmi, načerpat nové turistické informace, informace
z oblasti dějin a zeměpisu, možnosti a tipy na výlety a to na 13. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 v halách TJ Lokomotiva
v Plzni, který se koná ve dnech od 21. – 23. září. Letošní veletrh bude ve znamení baroka pojatý zábavnou formou povzbuzující lidskou zvědavost.
Pojďte soutěžit a vyhrát hodnotné ceny, užít si legraci, pohodu i trochu adrenalinu a odneste si nové informace o zajímavých lokalitách v tuzemsku i zahraničí. Nechte se opět inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky od vystavovatelů z různých koutů světa. Nenechte si ujít vyprávění a autogramiádu
protagonistů stále oblíbeného seriálu Policie Modrava natáčeného
v šumavské přírodě. Tváří ITEPu je český divadelní a filmový herec Václav
Neužil, který usedne i v Křesle pro hosta.
Bohatý program bude připraven pro malé děti i pro žáky základních a středních škol. Každý den veletrhu si děti užijí interaktivní zábavu, pohybová vystoupení, malování na obličej, program složený z pohádek, soutěže, tvořivé
tematické dílny a nově malování karikatur a karetní vědomostní hru Karty
hraběnky Lažanské, kde budou hrát o zajímavé ceny. Nebude chybět nafukovací planetárium, expozice Zoo Plzeň, Národní park Šumava, Techmánia
Sciene Center, Ekologické centrum Orlov a jiné.
Gurmánské jazýčky potěší vyhlášená Salaš Zbojská s klobáskami, sýry a haluškami, dále výtečné bavorské klobásy, regionální potraviny, moravská, rakouská a italská vína, chybět nebudou německá a česká piva.
Než ITEP otevře své brány, máte ještě do 31. srpna čas bojovat a sbírat
body v rámci letního putování po turistických zajímavostech Plzeňského
kraje Prázdninová štafeta (http://
stafeta.plzensky-kraj.cz). Slavnostní
vyhlášení vítězů se uskuteční tradičně na ITEPu.
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SPORT
Oddíl kopané
Začátek podzimní části fotbalového ročníku
2017/2018 vyšel oběma mužským mužstvům.
Muži „A“
Mužstvo mužů „A“ zavítalo k prvnímu zápasu
do Kšic, kde po brance L. Čady si odvezlo
všechny tři body. Domácí zápas s Halží byl jednoznačně v režii našich fotbalistů, kteří vstřelili
první branku P. Holíkem ml., ale po chybě
v odkopu právě tohoto střelce se podařilo Halži
vyrovnat. Do poločasu přidal do sítě hostů gól
D. Szegecs. Ve druhém poločase dominovali naši hráči a po brankách
D. Marouška, L. Čady a L. Štefaniska si zajistili vítězství 5:1.
Kšice – Be „A“

0:1

L. Čada

Be „A“ – Halže „A“

5:1

P. Holík ml., D. Szegecz, D. Maroušek,
L. Čada, L. Štefanisko

Muži „B“
Muži „B“ začali soutěž o týden déle a první zápas odehráli s Brodem na hřišti v Lomu u Tachova. V prvním poločase sice prohrávali od 8 minuty 1:0, ale
do konce poločasu se jim během 15 minut podařilo dát čtyři branky. Ve druhém poločase se Brodu podařilo dát dvě branky, ale to už nestačilo a tak
si i muži „B“ vezou z prvního podzimního zápasu venku tři body.
Brod – Be „B“

3:4

L. Čada 2, D. Maroušek, M. Filip st.
Za TJ Jiskra Bezdružice
Petr Maroušek
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Fotbal - mladší přípravka 2017/2018
Na začátku nové fotbalové sezóny bych rád všechny příznivce hry s kulatým
nesmyslem chtěl seznámit s programem našich nejmenších fotbalistů.
Pravidelní čtenáři Bezdružického zpravodaje se jistě dobře pamatují na několik článků z první fotbalové sezóny naší mladší přípravky. Na podzim loňského roku jsme odehráli tři turnaje na fotbalových hřištích v Boru, ve Stříbře a v Bezdružicích. V halové sezóně jsme odehráli celkem pět turnajů. Tři
turnaje jsme uspořádali v tělocvičně naší základní školy. Výborné výkony,
pěkné výsledky a hlavně hezké zážitky máme z turnajů v Tachově
a v Mariánských Lázních. Na konci května jsme si dobře vedli i na skvěle
obsazeném a výborně zorganizovaném turnaji v Lázních Kynžvart. 10. června jsme na našem fotbalovém hřišti odehráli zatím poslední turnaj.
V nové sezóně nás čeká nepoměrně více turnajů.
Naše nejmenší fotbalisty jsme v kategorii U9 přihlásili do celostátní soutěže
Ondrášovka Cup pohár mládeže FAČR 2017-18. V úterý 29. srpna jsme
se zúčastnili předkola skupiny F, které se hrálo v Praze ve fotbalovém areálu
ABC Braník fotbal. V naší skupině byla přihlášena mužstva TJ Jiskra Bezdružice, FK Ostrov, Sokol Hostouň, ABC Braník fotbal, FK Dukla Jižní
Město a SK Střešovice 1911. Po příjezdu na místo konání turnaje jsme byli
informováni, že se mužstva ABC Braník fotbal a Sokol Hostouň turnaje nezúčastní. Bylo dohodnuto, že mužstva sehrají oficiálně dle propozic turnaj
systémem každý s každým v počtu 5 + 1 na 1 x 20 minut a následně budou
vyhlášeny výsledky. Dále bylo domluveno, že po vyhlášení výsledků si ještě
všechna mužstva zahrají systémem každý s každým přátelská utkání v počtu
5 + 1 na 1 x 10 minut. A jak to dopadlo? V oficiální části turnaje započítané
do soutěže Ondrášovka Cup pohár mládeže FAČR 2017-18 se nám bohužel
výsledkově příliš nedařilo. Výkony našich fotbalistů postrádaly více přesnosti a někdy i bojovnosti. Je nutno podotknout, že všichni naši soupeři byli
skutečně velmi dobří.
Výsledky:
Jiskra Bezdružice - SK Střešovice 1911
0:4
Jiskra Bezdružice - FK Ostrov
0:4
FK Dukla Jižní Město - Jiskra Bezdružice 5:0
Z přehledu výsledků je zřejmé, že jsme obsadili čtvrté místo a obdrželi jsme
diplom.
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V neoficiální části turnaje se výkony a výsledky našich výrazně zlepšily. Podařilo se nám vstřelit celkem čtyři góly a zaslouženě jsme dosáhli dvou vítězství
po těchto výsledcích:
Jiskra Bezdružice - SK Střešovice 1911
1:0 Soulek Jan
Jiskra Bezdružice - FK Ostrov
2:1 Soulek Jan, Böhm Martin
FK Dukla Jižní Město - Jiskra Bezdružice 2:1 Kašpar Jiří
Z výsledků je patrné, že se potvrdilo známé pravidlo, že každé utkání je jiné
a začíná stavem 0:0. Každopádně účast na tomto turnaji byla pro nás zajímavou a cennou zkušeností. Ve všech utkáních jsme mohli porovnat výkonnost
a fotbalové dovednosti našich fotbalistů s kvalitními a věkově srovnatelnými
soupeři. Máme mnoho poznatků do našich tréninků a dalších turnajů. A kdo
se turnaje zúčastnil? Pod vedením trenérů Jana Soulka a Jiřího Doležala
se ve všech utkáních střídali tito hráči: Martin Böhm, Jan Hošek, Jiří Houdek,
Jiří Kašpar, Matyáš Kašpar, Adam Košátko, Václav Pecháček, Jan Soulek
a Matěj Šmídmajer. Velkou pomocí pro trenéry byla přítomnost několika rodičů – Dana Bešťáková, Petr Houdek, Jan Hošek, Jana Soulková. Na výkony
svého vnuka Matěje dohlížel jeho děda. Velkou fanynkou našich byla Eliška
Kašparová. Turnaje bychom se nemohli zúčastnit bez řidiče autobusu pana
Vladislava Bešťáka, který bezpečně řídil autobus zapůjčený z bezdružického
zámku. Zámku Bezdružice na tomto místě děkujeme za zapůjčení autobusu
a panu Beštákovi děkujeme za vstřícnost a ochotu tento autobus řídit na cestě
do Prahy a zpět.
V nové sezóně jsme se také přihlásili do regionální soutěže, kterou pořádá Plzeňský krajský fotbalový svaz. Pro tuto soutěž v kategorii U9 aktuálně známe
rozlosování tří z celkového počtu pěti podzimních turnajů. V sobotu 9. září pojedeme na turnaj do Plané, kde se utkáme s mužstvy FK Planá a SK Senco
Doubravka. Druhý turnaj se v sobotu 23. září od 10:00 hodin uskuteční
na našem fotbalovém hřišti. Našimi hosty budou mužstva FK Kohouti
Rokycany "B", FC Viktoria Plzeň a SK Petřín "B". Na tř etí tur naj pojedeme v sobotu 7. října do Holýšova, kde změříme síly s mužstvy TJ Holýšov,
FK Nepomuk a SK Petřín "A". Další turnaje se uskuteční v termínech 21. října
a 4. listopadu.
Kromě již uvedených soutěží by se ještě měly hrát také turnaje na úrovni okresu Tachov. Termíny turnajů a přihlášená mužstva jsme před tiskem tohoto vydání Bezdružického zpravodaje neznali.
Za TJ Jiskra Bezdružice Jan Soulek
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Foto: Dana Bešťáková
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
a Dominant ve všech bar vách z našeho chovu!
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180 Kč/ ks .
Prodej: 11. září a 12. října 2017
Bezdružice – u požární zbrojnice – 14:15 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena
dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9:00 – 16:00 hod
tel.601 576 270, 728 605 840.

25

Tetra

hnědá

Bezdružický zpravodaj 9/2017

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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