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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám hned v úvodu prvního vydání Bezdružického zpravodaje roku 2021 popřál zejména hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho osobních
i pracovních úspěchů.
S rokem 2020 končí éra pranostik v úvodníku a rád bych začal éru citátů.
,, Bojuj se svými neřestmi, udržuj mír se svými bližními a dovol,
aby každý nový rok z tebe udělal lepšího člověka.“
Benjamin Franklin
(americký státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel)
Každý člověk dělá ve svém životě chyby a je důležité si je uvědomit, poučit
se z nich a pokusit se je napravit. Leden je měsíc nových předsevzetí a hodnocení uplynulého roku. Rok 2020 se nesl téměř celý ve znamení pandemie
a to se odrazilo na investicích i chodu města Bezdružice. S tímto stavem se bohužel budeme muset smířit i v nejbližších následujících měsících, neboť počet
nakažených v současné době není optimistický.
Vzhledem k blížícímu se termínu nutné výměny vodoměrů v bytových domech čp. 245, 247, 248, 260 a 261 odsouhlasila rada města v měsíci prosinci
smlouvu s firmou Techem, spol. s. r. o., která podala nejvýhodnější nabídku
ve výši 91 120 Kč bez DPH. Tyto vodoměry budou odčítány dálkově bez vstupu do bytu.
Méně příjemnou zprávou je, že vláda schválila novou odpadovou legislativu,
kde bylo mimo jiné schváleno i zvýšení skládkového poplatku z 500 Kč
na 800 Kč za tunu komunálních a velkoobjemných odpadů. Na základě toho
firma EKODEPON a. s. navýšila poplatek za ukládání odpadu, což se promítne i v poplatcích za odvoz odpadu. Výše poplatku se vypočítává ze směsného
a velkoobjemného odpadu z let předešlých, kdy v roce 2019 zaplatilo město
782 952 Kč. Dále již z rozpočtu města byla za tříděný odpad zaplacena částka
445 053 Kč (svoz papíru, plastu, skla a ostatního odpadu). Celkem tedy
1 228 025 Kč.
Podrobnější informace najdete na dalších stránkách zpravodaje.
Na letošní rok plánujeme rekonstrukci místních komunikací v ulicích U Tiskárny a V Podzámčí, které jsou po vybudování tlakové a výměně dešťové kanalizace v havarijním stavu. Další akcí by měla být dlouhodobě plánovaná výstavba okružní křižovatky ulic ČSA, Revolučních gard a K Řešínu.
Nového veřejného osvětlení by se měli dočkat občané části města/ Zhořec, které se plánuje z důvodu rekonstrukce elektrického vedení společností ČEZ Distribuce, a.s., a které se bude umisťovat do země.
Podmínkou kolaudace nové obchvatné komunikace u zinkovny je vybudování
nového chodníku, který bude navazovat na stávající chodník v ulici Úterská.
Součástí chodníku bude i nové veřejné osvětlení.
Výměna střešní krytiny čeká bytový dům čp. 247 a 248, přičemž zároveň
v čp. 248 dojde i k výměně oken.
Doufejme, že vše proběhne dle plánu a finanční situace nám dovolí tyto plánované akce uskutečnit.

Lumír Kadlec, starosta města
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Práce rady města a zastupitelstva města
41. jednání Rady města Bezdružice ze dne 14. 12. 2020


1.
2.
3.
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Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Změnu lhůty prodloužení Nájemní smlouvy ze dne 10. 3. 2014.
Program 24. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční
dne 21. 12. 2020.
Sdělení k záměru pronájmu/pachtu části pozemku p. č. 504/28 o výměře
394 m2, druh pozemku ostatní, plocha v katastrálním území Bezdružice
za účelem provozování sběrných surovin na dobu neurčitou za roční nájemné/pachtovné 2 000 Kč.
Rada města schvaluje:
Program jednání.
Domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví města Bezdružice.
Změnu lhůty prodloužení Nájemní smlouvy ze dne 27. 10. 2015.
Pořadí nabídek na výměnu a instalaci bytových vodoměrů v domech
čp. 245, 247, 248, 260 a 261 v ul. Na Sídlišti, Bezdružice.
Smlouvu o dílo: 009/22/121 D na výměnu bytových vodoměrů v BD
čp. 245, 247, 248, 260 a 261 v ulici Na Sídlišti, 349 53 Bezdružice
s firmou Techem, spol. s r. o., se sídlem Počernická 272/96, 108 00 Praha
10 ve výši 91 120 Kč bez DPH.
Revokaci usnesení 40/C3/2020.
Revokaci usnesení 40/C4/2020.
Dodatek č. 19 ke smlouvě č. 3035 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu se společností EKODEPON s.r.o., se sídlem Lažany 36, 349 58 Černošín.
Záměr pronájmu/pachtu pozemku p. č. 1940 o výměře 1 330 m2
v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za účelem využití jako zahrada
na dobu neurčitou za roční nájemné/pachtovné 1 Kč/m2.
Záměr pronájmu/pachtu části pozemku p. č. 517/2 o výměře cca 48 m2,
druh pozemku ostatní plocha a části pozemku p. p. č. 517/3 o výměře cca
71 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrální území Polžice u Bezdružic za účelem využití jako zahrady u nemovitosti na dobu neurčitou za roční nájemné/pachtovné 1 Kč/m2.
Žádost o oplocení části pronajatého pozemku p. č. 1936 o výměře
6 415 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Zhořec
u Bezdružic na základě Pachtovní smlouvy č. 20/2017.
Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy č. 9/2017 na část pozemku
p. č. 493/1 o výměře cca 1 300 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním
území Polžice u Bezdružic k 31. 12. 2020.
Kácení 1 ks břízy a 1 ks smrku na pozemku p. č. 448/1 v katastrálním území Polžice u Bezdružic.
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14. Pokácení 5 ks břízy, 3ks vrby, 5 ks osiky, 1 ks javoru a 6 ks třešně na pozemku p. č. 2155 v katastrálním území Zhořec u Bezdružic.
15. Žádost Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice o vyřazení
majetku v celkové výši 246 591,55 Kč.
16. Odměnu ředitelce Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké
školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice.
17. Rozpočet Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice na rok
2021.
18. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Základní
umělecké školy, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice
na období 2022-2023.
19. Návrh na vyřazení DDHM MěÚ Bezdružice o celkové hodnotě
29 388,80 Kč.
20. Organizační řád městského úřadu s účinností od 2. 1. 2021.
21. Nabídku na služby pověřence se společností Innovation One s. r. o., Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov za cenu 1 600 Kč bez DPH.
22. 02 PROFI DOHODU č. 886077 se společností O2 Czech Republic a.s.,
Za Brumlovkou 226/2, 140 22 Praha 4, Michle.


1.



1.

Rada města doporučuje:
ZM schválit OZV č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Rada města neschvaluje:
Žádost o prominutí dvou měsíčních nájmů.
24. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice ze dne 21. 12. 2020



1.
2.
3.
4.
5.


1.
2.
3.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Práci Rady města Bezdružice a starosty.
Informace o přípravě a realizaci projektů.
Informace o činnosti finančního výboru.
Informace o činnosti kontrolního výboru.
Zastupitelstvo města schvaluje:
Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Program zasedání.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-0016423/VB/001 Řešín, p. č. 52 – kNN
pro uložení kabelového vedení na pozemku p. č. 683 v k.ú. Řešín. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1 000 Kč bez DPH.
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Pořadí nabídek na koupi pozemků p. č. 164/9 o výměře 3 500 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. č. 1/9 o výměře 2 399 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, vše v k. ú. Polžice u Bezdružic.
5. Adresný záměr na prodej pozemku p. č. 1/9 o výměře 2 405 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Polžice u Bezdružic, který vznikne dle
GP č. 165-353/2020 dělením pozemků p. č. 1/4 a p. č. 164/9 tak, jak je vyznačeno v geometrickém plánu za cenu 320 Kč/m2 včetně DPH.
6. Pořadí nabídek na koupi pozemku p. č. 493/17 o výměře 2 610 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Polžice u Bezdružic.
7. Kupní smlouvu č. 4/2020 na pozemek p. č. 493/17 o výměře 2 610 m2,
druh pozemku trvalý porost, v k. ú. Polžice u Bezdružic. Kupní cena pozemku činí 600 300 Kč včetně DPH.
8. Rozpočtové opatření č. 10/2020.
9. Návrh rozpočtu na rok 2021.
10. Plán práce na 1. pololetí roku 2021 finančního výboru.
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
12. Plán zasedání ZM na 1. pololetí roku 2021.
4.

Plán zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
na 1. pololetí roku 2021
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16.30 hodin v kultur ním domě
v tomto termínu:

27. 1. 2021
24. 2. 2021
24. 3. 2021
28. 4. 2021
26. 5. 2021
23. 6. 2021
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).
Lumír Kadlec, starosta města
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Městský úřad Bezdružice oznamuje:
Od 2. 1. 2021 dochází ke změně některých kompetencí na městském úřadě.
Správu místního hřbitova včetně uzavírání smluv o nájmu hrobového místa
a náležitosti kolem Plzeňské karty bude vykonávat paní Kristýna Čapková,
DiS., referentka městského úřadu a správy bytového fondu. Ostatní kompetence na městském úřadě se nemění. Organizační řád naleznete na stránkách města https://www.bezdruzice.cz/radnice/organizacni-rad/.
Úřední hodiny od 4. 1. 2021 z důvodu současné situace zůstávají nezměněné.
Městský úřad Bezdružice bude pro veřejnost otevřen:
v pondělí

od 12.00 do 17 hodin

ve středu

od 7.00 do 12.00 hodin.
Vážení občané,

upřednostňujeme úhrady správních a místních poplatků, včetně nájmů
za pozemky a hrobová místa převodním příkazem na účet města.
Bc. Jana Wajdová, tajemnice MěÚ Bezdružice

Čísla bankovních účtů: 125721872/0300, 1981434379/0800.
Variabilní symboly:
Nájem pozemků ……………………………………………………. 36392131
Poplatek ze psa………………………………………………………… ….1341
Pronájem z hrobového místa……………………………………….. 3632 2131
Poplatek za likvidaci místního komunálního odpadu...................................1340
Nebytové prostory………………………………… ……………… 36132132
Nájem bytu………………………………………………………….. .36122132
Správní poplatek výstavba………………………………………… ……...1361
Vodní plochy – pronájem ………………………………………… ... 23412131

Do poznámky uveďte jméno a příjmení z důvodu
identifikace platby
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TELEFONNÍ SEZNAM
MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEZDRUŽICE
Odbor

Jméno a příjmení

Telefonní čísla
Přímá linka

e-mail
mobil
I. patro

Starosta

Lumír

374 630 512

602 672 356

starosta@bezdruzice.cz

Tajemnice

Kadlec
Bc. Jana
Wajdová

374 630 515

606 639 177

tajemnik@bezdruzice.cz

Správní odbor

Jana

374 630 519

spravni@bezdruzice.cz

Komárková

mesto@bezdruzice.cz
kultura@bezdruzice.cz

Vedoucí oddělení kultury

Šárka

Finanční odbor

Romana
Maroušková

374 630 511

Sušírová
374 630 513

financni@bezdruzice.cz
II.patro

Odbor
výstavby a životního prostředí
Správa

Ing. Marcel
Coufal

374 630 518

stavebni@bezdruzice.cz
zivotni@bezdruzice.cz

Jaroslava

bytového fondu

Kristýna
Čapková,
DiS.

Sociální

Bc. Jana
Veselovská

374 630 517
374 630 514

sbf@bezdruzice.cz

socialni@bezdruzice.cz

pracovník
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů od 1. 1. 2021
Výše místního poplatku: 800 Kč za osobu a kalendářní rok
Splatnost místního poplatku:
pro fyzickou osobu,

která má ve městě trvalý pobyt,

které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2021 nebo pololetně ve dvou splátkách,
vždy nejpozději do 31. 3. 2021 a do 31. 7. 2021
pro fyzickou osobu,

která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2021.
Poplatek se hradí hotově nebo kartou v pokladně MěÚ Bezdružice (I.patro,
hlavní kancelář) nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice
č. ú. 125721872/0300, variabilní symbol: 1340 a specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného roku.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je př ipr avena k nahlédnutí v podatelně a na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ.
Vzhledem k rostoucím nákladům na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu musí město přistoupit ke zvýšení poplatku. Náklady oproti předchozím
rokům vzrostly.

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
za rok 2017 677 951 Kč
za rok 2018 699 176 Kč
Jaroslava Urbánková,
za rok 2019 782 952 Kč
referentka odboru životního prostředí
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Nádoby na směsný komunální odpad budou do konce
ledna vyváženy na starou známku.
Nájemné za hrobová místa
Cena za nájem hrobového místa je stanovena na 5 Kč/m2/rok, cena za služby
65 Kč/m2/rok. Cenu za pronájem hrobového místa tedy zásadně ovlivňuje
velikost pronajímané plochy. Nájemné je placeno jednorázově na dobu 10 let
u nově uzavíraných smluv. U ostatních smluv bude nájemné dopočítáno
do konce platnosti konkrétní smlouvy a jednorázově doplaceno.
Nájemné za hrobová místa je splatné od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 a můžete ho uhradit hotově, kartou v pokladně MěÚ nebo na účet města
č. ú.: 125721872/0300, VS: 36322131.
Do poznámky: vaše jméno + příjmení z důvodu identifikace platby.
Šárka Sušírová, referentka správního odboru

Nájemné/pachtovné za pozemky
je splatné do 31. 3. 2021
Nájemné/pachtovné je možné uhradit hotově nebo kartou v pokladně MěÚ
Bezdružice (I. patro, hlavní kancelář) nebo bezhotovostním převodem na účet
města Bezdružice č. 125721872/0300 nebo 1981434379/0800 variabilní symbol 2131.
Jaroslava Urbánková, referentka odboru životního prostředí
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Blahopřejeme
V měsíci lednu 2021 se dožívá významného životního jubilea

Libuše Wenzlová
Stanislava Trávníková
Helmut Státník
Emilie Smetanová
Jitka Čapková
Věra Filipová
Eva Matoušková
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví,
síly a tělesné i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ

Poplatek za psa
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 3. 2021.
Poplatky je možné uhradit buď hotově nebo platební kartou na podatelně
Městského úřadu Bezdružice či převodem na účet č. 125721872/0300, variabilní symbol 1341, do poznámky prosím uvést příjmení poplatníka.
Jana Komárková
vedoucí správního odboru
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Vodné a stočné v roce 2021

Podrobný ceník vodného a stočného s vysvětlením jednotlivých položek
je dispozici na www.vodakva.cz.
V roce 2021 se vodné a stočné na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zvýší v průměru o 4,5%. Toto navýšení schválila valná hromada
sdružení obcí dne 27.11.2020. Cena včetně DPH se tak vrátí na úroveň, která
platila do května 2020, než došlo ke snížení DPH a tedy k poklesu vodného
a stočného.
Vodné a stočné se v členských obcích sdružení účtuje formou tzv. „dvousložkové
ceny“. Odběratelé tedy platí kromě ceny za odebrané množství vody také paušální poplatek, stanovený podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bude v roce 2021 celkem 67,56 Kč
bez DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 1897 Kč
bez DPH za rok. K navýšení dojde i u ostatních paušálních poplatků za větší vodoměry.
„ K rozhodnutí navýšit vodné a stočné a vrátit ho na úroveň, která platila
do května 2020, nás vedlo především zvýšení provozních i investičních nákladů
vyvolané rostoucí inflací. Od jara letošního roku se také výrazně propadá spotřeba vody. Ani v příštím roce nemůžeme předpokládat zlepšení, vzhledem k vývoji epidemické situace. Náklady na výrobu a distribuci pitné vody přitom nelze
z větší části omezit. Navíc se v příštím roce bude zvyšovat cena za surovou vodu, tu nakupujeme od podniků povodí pro výrobu pitné vody. Také budeme nově
platit za dešťovou vodu, kterou při vydatných srážkách odlehčujeme na čistírnách odpadních vod do řeky, aby nedošlo k zatopení technologie. Průměrná cena
za m3 vody (ta zahrnuje i poplatek za vodoměr) bude tedy 76,82 Kč bez DPH
(84,50 včetně 10% DPH), i tak ale zůstane velmi nízká nejen v porovnání
s okolními regiony, ale i s celou ČR,“ vysvětlil Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.
„I přes současný nepříznivý vývoj budou v roce 2021 pokračovat investice
do vodovodů a kanalizací i zkvalitňování provozních služeb,“ uvedl Antonín
Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.. „V říjnu letošního roku
jsme zprovoznili novou ultrafiltrační jednotku na úpravně vody Svobodka, která
zásobuje tachovský region. Po úpravně Březová jde o další velkou úpravnu vybavenou touto moderní technologií. Ultrafiltrační membrány zachytí všechny
nerozpuštěné látky, včetně bakterií, virů či mikroplastů. Zajistí tak bezpečnou
výrobu pitné vody i při zhoršené kvalitě přírodní nádrže (například při vyšším
výskytu sinic jako v případě nádrže Lučina) a navíc umožní snížit množství dezinfekce přidávané do pitné vody. S využitím této technologie jsme také vyrobili
první mobilní úpravnu, která bude pomáhat u problematických malých zdrojů
vody. V roce 2021 pak začneme s přípravou ultrafiltrace na úpravně Žlutice. Také zahájíme výstavbu druhé regionální sušárny kalů na čistírně odpadních vod
v Tachově (první sušárnu máme v Karlových Varech). Sušením se sníží na čtvrtinu hmotnost produkovaných kalů a zajistí se jejich hygienizace,“ doplnil
13
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Antonín Jágl.
„V roce 2021 budeme pokračovat v dostavbě kanalizací a rozšiřování vodovodů
s využitím zdrojů především z vodného a stočného. Na mnoho projektů se nám
také podařilo získat dotaci z MZe nebo krajů. Hodně nám pomáhá, že využíváme technologii tlakových kanalizací, na které se nemovitosti napojují pomocí
domovních čerpacích stanic. Tlakové kanalizace nejen splňují požadavky na zadržování vody v krajině, protože odvádí pouze splašky a nedostane se do nich
dešťová či podzemní voda, ale navíc jsou výrazně lacinější a snižují tak nejen
investiční, ale také provozní náklady,“ dodal Josef Hora.
V Karlových Varech se v roce 2021 připravuje například výměna kanalizace
v ulicích Vyšehradská, Sokolovská či Jáchymovská, další části vodovodů a kanalizací se budou rekonstruovat v souvislosti s opravami jednotlivých komunikací. Zahájila se také výstavba nové komory vodojemu v Drahovicích (nad ulicí
Hřbitovní), která významně zvýší zabezpečenost zásobování na pravém břehu
řeky Teplé.
V roce 2021 se dokončí nový kanalizační systém s vlastní čistírnou v Nových
Hamrech a Otročíně. Dostaví se chybějící kanalizace v dalších okrajových částech obcí (např. Nové Zvolání u Vejprt, Okrouhlé Hradiště u Konst. Lázní,
Květnová u Ostrova nebo Těchlovice u Stříbra). Nová kanalizace se dokončí také v Oboře. V Městečku se dostaví nový kanalizační systém spolu s vodovodem, nový vodovodní systém se začne stavět také v Křivoklátě. Merklín bude
nově zásoben pitnou vodou z Oblastního vodovodu Karlovarska a jeho kanalizace se napojí na kapacitní čistírnu v Hroznětíně. Původní úpravna s problematickým místním zdrojem i dožilá čistírna v Merklíně se tak budou moci odstavit. Na karlovarský vodovod se nově napojí také Vojkovice. Pokračovat bude
i rozšiřování žlutického skupinového vodovodu.
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Foto z archivů
Auta a jejich řidiči
Co k tomu dodat? Auto patřilo k druhé polovině 20. století stejně jako
k 19. století pára. Povolání řidiče bývalo mezi muži velice oblíbené. Spousta
řidičů získávala své šoférské ostruhy již během vojenské služby a volantu
se drželi i po celý život. Pro mnoho z nich to nebylo jen povolání, ale spíš poslání nebo koníček. Ti se pak stali šoférskými legendami a lidé si je v jiné profesi ani nedovedli představit. Jejich doménou nebyly žádné dálky. Jezdili jen
tady po blízkém okolí pod značkou Agroservisu, Státního statku, státních lesů
nebo ČSAD. A s jakými auty? To už je kvízem pro vás.
Jiří Bízek
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Provozní doba sběrného dvora:
SO 15.00 – 17.00 hod a NE 9.00 – 11.00 hod
 v lichém týdnu středy odpoledne 15.00 – 17.00 hod
 sudý týden středy dopoledne 9.00 – 11.00 hod
Jaroslava Urbánková, referentka odboru životního prostředí
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Vzhledem k pandemii se letošní tříkrálová sbírka nebude konat způsobem
na který jsme byli zvyklí. V letošní roce bude možné přispět jednorázově buď
formou DMS nebo bankovním převodem.
Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Na číslo: 87 777
Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.

Tříkrálový sbírkový účet
66008822/0800
Vždy prosím uvádějte variabilní symbol
VS 77706800
26
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Předplatné Bezdružického zpravodaje na rok 2021
Poplatek 79 Kč je možné uhradit buď hotově nebo platební kartou
na podatelně Městského úřadu Bezdružice či převodem na účet
č. 125721872/0300, variabilní symbol 3349, do poznámky prosím uvést
příjmení poplatníka.

TANEČNÍ 2021 - ZMĚNA TERMÍNU
Město Bezdružice připravuje opět taneční kurz pro dospělé, který povedou
zkušení tancmistři manželé Cíchovi ze Stoda. Kurz bude mít šest dvouhodinových lekcí. První dvouhodinová lekce začne v neděli 28. 2. 2021 v 19.00 hod
v Kulturním domě v Bezdružicích. Následně bude kurz ukončen závěrečným
večerem dne 27. 3. 2021. Cena za kurz pro jeden pár je 1 500 Kč.
Počet tanečních párů bude omezen, tak neváhejte se včas přihlásit na podatelně MěÚ v Bezdružicích.

Plán akcí na rok 2021
20. 02.
20. 03
30. 04.
01. 05.
17. 07.
17. - 18. 07.
10. 09.
02. 10.
06. 11.
27.11.
04. 12.
05. 12.
12.12
23.12.

Masopust a zábava
Dětské maškarní
Stavění staročeské máje
XXIV. Floriánská pouť
Pivní slavnosti
Bezdružické parní léto
Zájezd na Zahradu Čech
Drakiáda
Setkání seniorů
Zdobení vánočního stromu
Mikulášská
Pochůzka Mikuláše
Vánoční trhy
Setkání u betléma s písní a slovem
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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. prosince 2020
Uzávěrka dalšího vydání je 18. ledna 2021
BEZDRUŽICKÝ ZPRAVODAJ č. 2/2021 vyjde 29. ledna 2021.
Sazba a tisk: Město Bezdružice.
Cena: 7 Kč
30

Bílé toulání 28. 11. 2020 - Eva Bízková

Bílé toulání 28. 11. 2020 - Eva Bízková

