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ÚVODNÍ SLOVO
Starosty města
Vážení spoluobčané,
první měsíc letošního roku máme za sebou a vstupujeme do nejkratšího měsíce
roku, kterým je únor.
Pandemická opatření nadále přetrvávají, ale doufejme, že vláda nepřistoupí
k razantnějším opatřením a kulturní život bude možný alespoň v omezeném režimu.
,,Moudří lidé už dávno postřehli, že štěstí je jako zdraví: když člověku nechybí,
ani o něm neví.“
Michail Bulgakov (ruský spisovatel, 1891 – 1940)
Nepotěšující zprávou, jak jste již mohli zaznamenat, je rapidní nárůst cen energií. Nejvíce to pocítíme na dodávce tepla pro školu a sídliště. Dne 24. 1. 2022
se uskutečnilo setkání s jednatelem firmy Flea s.r.o., Tachov, kde se probíraly
možné varianty úspor. O výsledku Vás budu informovat v dalším čísle zpravodaje.
V současné době probíhají stavební práce chodníků u kruhové křižovatky a dále
probíhají práce na veřejném osvětlení v ulici Úterská. Město nakoupilo 10 nových úsporných LED lamp, které budou postupně nahrazovat stávající, zastaralé a neekonomické osvětlení.
Společnosti ČEZ distribuce odpadly některé plánované investiční akce, a proto
byla rekonstrukce vzdušného vedení nízkého napětí v obci Řešín přesunuta již
na měsíc únor. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme nuceni v krátkém čase vybrat dodavatele na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Řešín.
Milou povinností v měsíci lednu bylo předání ocenění za deset odběrů krve
v podobě bronzové medaile Prof. MUDr. Jana Jánského občance Bezdružic paní Anně Friedenbergerové.
V úterý 1. února bude (pokud situace dovolí) zahájen taneční kurz pod vedením
tanečních mistrů manželů Cíchových, v rámci něhož proběhne šest naučných
lekcí. Kurz bude zakončen závěrečným večerem v sobotu 12. 3. 2022.
Město Bezdružice uvažuje o pořízení venkovní elektronické úřední desky, která
by měla zlepšit a zjednodušit dostupnost informací občanům. Vše bude záviset
na úspěšnosti s žádostí o dotaci.
Ještě bych chtěl připomenout, že v ordinaci MUDr. Böhma je stále možnost
se nechat očkovat proti covid-19 vakcínou firmy Moderna. Děti můžete nechat
naočkovat také v ordinaci MUDr. Evy Kapicové.
Závěrem Vám přeji hlavně pevné zdraví.
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PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ
Bronzová medaile
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KRÁSNÉ POSEZENÍ V PERGOLE!
Chcete tam posedět i s dětmi?
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NAŠE NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA!
Dlouho pěkná nevydržela….
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VÍTE, ŽE...
V roce 2021 se v našem městě narodilo 7 chlapečků a 3 holčičky.
Celkem se uskutečnilo 17 svatebních obřadů:
Bezdružice - 7 svatebních obřadů
Dolní Polžice -1 svatební obřad
Řešín - 1 svatební obřad
Konstantinovy Lázně - 3 svatební obřady
Gutštejn - 1 svatební obřad
Kokašice - Krasíkov - 4 svatební obřady
Rozloučili jsme se s 10 občany.
Počet obyvatel k 31. 12. 2021
Bezdružice

809

Dolní Polžice

3

Horní Polžice

26

Kamýk

5

Kohoutov

0

Křivce

12

Pačín

5

Řešín

31

Zhořec
11
---------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
902

Jana Komárková
vedoucí správního odboru
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POPLATKY
Čísla bankovních účtů: 125721872/0300, variabilní symboly
Nájem pozemků

36392131

Poplatek ze psa

1341

Pronájem z hrobového místa

36322131

Poplatek za likvidaci místního komunálního odpadu

1345

Nebytové prostory

36132132

Nájem bytu

36122132

Správní poplatek výstavba

1361

Vodní plochy – pronájem

23412131

Upřednostňujeme úhrady správních a místních poplatků převodním příkazem.

UPOZORNĚNÍ
V měsíci únoru bude z provozních důvodu omezen chod Městského úřadu
Bezdružice. Ve dnech od 7. 2. do 9. 2. 2022 bude městský úřad uzavřen. Další
uzavření městského úřadu či omezení úředních hodin zveřejníme na webových
stránkách města Bezdružice v aktualitách, na Facebooku města, ve vývěskách
nebo v hlášení v místním rozhlasu.
Budeme se snažit Vás včas informovat.
Bc. Jana Wajdová
Tajemnice MěÚ

PODĚKOVÁNÍ
Vedení školy děkuje manželům Štefaniskovým, Voříškovým a Kadlecovým
za peněžní sponzorský dar pro naši mateřskou a základní školu. Peněžní prostředky byly získány z výroby a prodeje vánočních dekorací a budou použity
na nákup hraček v mateřské škole a školních pomůcek, případně dopravu
na soutěže v základní škole. Dík patří také MUDr. Evě Kapicové, která věnovala rovněž peněžní dar mateřské škole.
Mgr. Eva Kalistová
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MÍSTNÍ POPLATEK
za obecní systém odpadového hospodářství od 1. 1. 2022
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. 2022 nebo pololetně ve dvou splátkách,
vždy nejpozději do 31. 3. 2022 a do 31. 7. 2022
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. 2022.
Poplatek se hradí hotově nebo kartou v pokladně MěÚ Bezdružice nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice č. ú. 125721872/0300, variabilní symbol: 1345 a do poznámky jméno nebo adresu.
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. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, je připravena k nahlédnutí v podatelně
a na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ.
Jaroslava Urbánková
odbor životního prostředí

9

Bezdružický zpravodaj 2/2022

RADA A ZASTUPITELSTVO
Stručné informace z jednání

65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 29. 12. 2021
A. Rada města bere na vědomí:
•
Kontrolu usnesení.
•
Informaci o možnosti zřízení nové služby – úklid společných prostor
v bytových domech č. p. 245, 247, 248, 260 a 261 v ulici Na Sídlišti,
Bezdružice.
•
Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje pod č. j. PK-ŽP/9743/21
o finančním příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
do 40 let věku ve výši 111 450 Kč.
C. Rada města schvaluje:
•
Program jednání.
•
Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole Bezdružice,
příspěvková organizace, Školní 183, Bezdružice, 349 53 Bezdružice rozpočet na rok 2022.
•
Přílohu č. 3: Cenové ujednání na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
se společností FLEA Teplo s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov.
•
Revokaci usnesení č. 64/C18/2021.
•
Návrh na vyřazení DDHM hasičů ve výši 27 651,67 Kč.
•
Návrh na vyřazení DDHM Kulturní dům Bezdružice v celkové hodnotě
5 478, 93 Kč.
•
Vyřazení 6 notebooků (inv. č. 103204) o celkové hodnotě 87 120 Kč
z učeben chemie, přírodopisu a fyziky a jazykové učebny Základní školy,
Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice.
•
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 6/2021 uzavřenou
s Mikroregionem Konstantinolázeňsko, dobrovolný svazek obcí, náměstí
Kryštofa Haranta 30, 349 53 Bezdružice, který převádí mot. vysavač SH
86 v pořizovací hodnotě 8 161,46 Kč.
•
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 6/2021 uzavřenou
s Mikroregionem Konstantinolázeňsko, dobrovolný svazek obcí, náměstí
Kryštofa Haranta 30, 349 53 Bezdružice, který převádí motorovou pilu
STIHL 193T 30/PMM3 v pořizovací hodnotě 9 498,50 Kč.
•
Smlouvu o produkci umělce s Agenturou Atila s. r. o., Amforová 1965/27
P, 150 00 Praha 5 - Stodůlky za cenu 54 900 Kč.
•
Záměr 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.
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Smlouvu o dílo se společností Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o, Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby úprav zelených ploch na náměstí Kryštofa Haranta
v Bezdružicích v rozsahu řešeném v dokumentaci STUDIE ÚPRAV ZELENÝCH PLOCH NA NÁMĚSTÍ KRYŠTOFA HARANTA
V BEZDRUŽICÍCH a na zajištění autorského dozoru za cenu 108 900
Kč včetně DPH.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností IMONT spol. s r.o., Perlová 14, 301 14 Plzeň z důvodu prodloužení termínu dokončení díla
s názvem: Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ul. Úterská,
Bezdružice do 31.03. 2022.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Ateliér Cihlář-Svoboda
s. r. o., Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun z důvodu prodloužení doby
vypracování studie hřbitova v Bezdružicích do 28. 02. 2022.

66. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 03. 01. 2022
C. Rada města schvaluje:
•
Program jednání.
•
Revokaci usnesení č. 64/C3/2021.
•
Změnu platového výměru ředitelky Základní školy, Mateřské školy
a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace, Školní
183, Bezdružice, 349 53 Bezdružice s účinností od 1. 1. 2022 dle nařízení vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů.
•
Ceníky těžební a pěstební činnosti pro rok 2022.

67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 17. 01. 2022
A.
•
•
•
•

•
•

Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Program 36. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice, které se uskuteční dne 26.01.2022.
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2021.
Stavební úpravy na městském úřadě.

C. Rada města schvaluje:
Program jednání.
Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 v ulici Fučíkova
249, Bezdružice o dispozicích 3 + 1 ke dni 31. 1. 2022.
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•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Přidělení bytu č. 2, Fučíkova 249, Bezdružice o dispozicích 3 + 1
od 1. 2. 2022.
Nájemní smlouvu č. 1/2022 na byt č. 2, v ulici Fučíkova 249, 349 53 Bezdružice.
Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 10/2009
ze dne 20. 11. 2009.
Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
ze dne 2. 4. 2018.
Pachtovní smlouvu č. 1/2022 na část pozemku p. č. 138/2 o výměře
730 m2 a část pozemku p. č. 138/26 o výměře 630 m2, druh pozemků orná půda, v katastrálním území Bezdružice za roční nájemné 1 Kč/m2
na dobu určitou do 31. 12. 2022.
Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2022 se společností Hospic Sv. Jiří, o. p. s.,
Svobody 520/3, 350 02 Cheb, provozovna Tachov ve výši 2 000 Kč.
Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2022 „Středisku Víteček“, Plánská 270, Černošín, 349 01 Černošín ve výši 2 000 Kč.
Finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč SRPŠ při ZUŠ Bezdružice, Školní
183, 349 53 Bezdružice na zajištění XXXXII. výročního koncertu, uměleckou činnost a vybavení DOM JUVENKA.
Smlouvu o krátkodobém pronájmu prostor a zařízení Kulturního domu
v Bezdružicích.
Vnitřní předpis č. 6 Zajišťování stravování zaměstnanců.
Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole, příspěvková
organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice střednědobý výhled rozpočtu
na období 2023-2024.
D. Rada města doporučuje:
ZM schválit pořízení venkovní elektronické úřední desky v případě získání dotace.
ZM schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM
v roce 2022.

68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 26. 01. 2022
•

•
•

A. Rada města bere na vědomí:
Kontrolu usnesení.

C. Rada města schvaluje:
Program jednání.
Záměr pachtu pozemku p. č. 899 (druh pozemku: trvalý travní porost)
o výměře 33 912 m2 v katastrálním území Bezdružice na dobu určitou
do 31. 12. 2022 za účelem zemědělského využití.
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•
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•
•

Záměr pronájmu/pachtu části pozemku p. č. st. 68 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 130 m2 v katastrálním území Bezdružice za účelem přístupu k nemovitosti za roční nájemné 1Kč/m2 na dobu
neurčitou.
Záměr změny Nájemní smlouvy č. 7/2019. Změnou Nájemní smlouvy
dojde ke změně výměry pronajatých pozemků p. č. 771/33 na výměru
2 423 m2 a p. č. 771/27 na výměru 363 m2 a vyjmutí celého p. č. 771/12
o výměře 1 537 m2 vše v k. ú. Bezdružice za roční nájemné 2 786 Kč.
Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2022 se SRPŠ při ZUŠ Bezdružice, Školní
183, 349 53 Bezdružice na zajištění XXXXII. výročního koncertu, uměleckou činnost a vybavení DOM JUVENKA ve výši 30 000 Kč.
Příspěvek TAJV, z. s., Sportovní 158, 290 01 Poděbrady ve výši 10 000
Kč na akci s názvem „Sportovní den mládeže s TAJV v Bezdružicích“.
Smlouvu o produkci skupiny MAXÍCI s Agenturou Atila s.r.o., Amforová 1935/27, 150 00 Praha 5 za cenu 40 000 Kč.
Smlouvu o produkci kapely Tři sestry revival včetně ohnivého muže
s Agenturou Atila s.r.o., Amforová 1935 / 27, 150 00 Praha 5 za cenu
37 200 Kč.
Cenovou nabídku na stavební úpravy na městském úřadě.
Revokaci usnesení č. 67/C4/2022.
Nájemní smlouvu č. 1/2022 na byt č. 2, v ulici Fučíkova 249, 349 53
Bezdružice.
Záměr změny Smlouvy o nájmu nemovitosti a technologie kotelny
a o provozování kotelny a tepelných sítí ze dne 31. 7. 2018.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Plán zasedání na 1. pololetí 2022
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou plánována
od 16:30 hodin v kulturním domě v těchto termínech:
23. 2. 2022
30. 3. 2022
27. 4. 2022
25. 5. 2022
22. 6. 2022
(změny termínů a místa konání vyhrazeny)

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ÚNORU 2022
Blahopřejeme

Jan Vašíček
Václav Smetana
Naděžda Nocarová
Anežka Třeštíková
Wilma Vaiglová
Hana Bízková
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví i duševní svěžesti.
Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Z ARCHIVU JIRKY BÍZKA
Zase zima
K zimnímu období patří sníh a mráz a s tím spojené sporty. Bruslení, lyžování
i sáňkování se v minulosti dalo provozovat i v okolí našeho domova. Existuje
filmový záznam závodů v běhu na lyžích, jehož start byl v Bezdružicích. Příznivci lyžování si v padesátých letech na svahu pod zámkem vybudovali i dřevěný skokanský můstek. I dříve se za lepšími zimními podmínkami jezdilo na hory. Dříve jen na české a slovenské, po roce 1989 již třeba i na alpské svahy.
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HOKEJ
Krajská soutěž mužů
11. mistrovské utkání KSM - HC Chotíkov B : Jiskra Bezdružice 4 : 7 (0:0,
2:3, 2:4)
Sestava: Packan - Kamínek, Klabačka - M. Velich, Hlaváč- Seknička ml., J.
Velich, Kocián - Janota, Průša, Semerád, J. Turek
Góly: 2 Seknička ml., 2 Průša, Janota, J.Velich, J.Turek

10. mistrovské utkání KSM - HC Staňkov : Jiskra Bezdružice 5 : 6 (1:1, 3:3,
1:2)
Sestava: Packan - Kamínek, Rohrer, Klabačka, Hlaváč, Šmat - J. Velich,
Böttcher, Janota - Seknička ml., M. Velich, Průša- Kocián, Semerád
Góly: 2 J. Velich, 2 Janota, Průša, Semerád
9. mistrovské utkání KSM - Jiskra Bezdružice : S. Touškov 9 : 5 (4:1, 3:2,
2:2)
Sestava: Packan - Kamínek, Klabačka, Šmat, Hlaváč, Rohrer- Průša, J. Velich, Seknička ml.- Janota, M. Velich, Semerád, Kocián
Góly: 3 Seknička ml., 3 J. Velich, Kamínek, Semerád, Janota
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STŘEDISKO VÍTEČEK
Podpořte v TESCO Tachov hendikepované děti
Společnost TESCO každoročně podporuje charitativní činnost v regionu
a o tom, který projekt nakonec podpoří, nechává rozhodovat veřejnost
ve svých obchodech. V letošním roce v našem regionu soutěží 3 projekty, hlasování probíhá v obchodním domě TESCO v Tachově od 17.1. - 13.2.2022
a každý, kdo se chce do rozhodování zapojit, si může u pokladny vyžádat hlasovací žeton. Ten následně vhodí do jednoho ze 3 hlasovacích boxíků za pokladnami, a tím dají hlas projektu, který se jim nejvíce zamlouvá. Náš projekt
i s popisem je zcela vpravo. V Tachovském TESCU jsou průhledné boxíky
na žetony hned za pokladnami u nákupních košíků.
Prosíme veřejnost o podporu projektu 15. přední hlídky Royal Rangers na pořízení zahradního nářadí pro hendikepované a vozíčkáře střediska Víteček,
aby nestáli stranou při údržbě rozlehlé Vítečkovské zahrady a mohli
se do ní zapojit spolu se svými zdravými vrstevníky.
Za Středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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PODZIMNÍ SUDOKU
V prosinci se konal 1. ročník Podzimní soutěže v řešení sudoku pro jednotlivce
pro žáky základních a středních škol pořádaný Hráčskou asociací logických her
a sudoku. Pro žáky základních škol byla tato soutěž rozdělena do dvou kategorií (1. stupeň základních škol a 2. stupeň základních škol), přičemž se naši žáci
zúčastnili obou těchto kategorií. Výsledky našich žáků byly následně předány
Hráčské asociaci logických her a sudoku, která z výsledkových listin jednotlivých škol vytvořila hromadnou výsledkovou listinu pro každou kategorii
za celou republiku.
Je mi nesmírným potěšením se s Vámi podělit o úspěch našich žáků
v jednotlivých kategoriích:
V kategorii pro 1. stupeň základních škol se dle výsledkové listiny sestavené
za celou republiku nejlépe umístil Martin Kadeřávek (4. třída), který získal 44
bodů. Vzhledem k tomu, že stejného počtu bodů dosáhlo více účastníků, umístil se na 18. – 21. místě.
V kategorii pro 2. stupeň základní školy se nejlépe umístila Tereza Waltová
(8. třída), která získala 21 bodů, a umístila se tedy na 8. – 16. místě.
Ráda bych tímto našim úspěšným řešitelům sudoku pogratulovala
k úspěchu a poděkovala za příkladnou reprezentaci naší školy v této soutěži.
Děkuji zároveň všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, a doufám,
že i v příštím ročníku bude účast žáků tak hojná jako v tom letošním.
Ing. Lucie Kozáková
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HROZNATOVA AKADEMIE
únor 2022
POZVÁNKA Z HROZNATOVY AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
NA Ú N O R 2022:
V měsíci únoru se můžete účastnit aktivit Hroznatovy akademie na objednávku.
Tímto způsobem si můžete zajistit exkurzi do Barokního štolového systému,
Dětskou prohlídku a prohlídkovou expozici Poklady devíti staletí. Vezměte
s sebou přátele, abyste byli vždy alespoň čtyři!
Pokud pracujete s dětmi a chcete pro ně zajímavý program, můžeme si u nás vybrat z řady zábavných vzdělávacích programů, které nabízíme celoročně. Programy jsou většinou tříhodinové, minimální počet dětí je 10. Výběr konkrétního
programu pro dané děti doporučujeme konzultovat předem telefonicky, nebo emailem.
•

•
•
•
•
•

•

•

KNIHA A KNIHTISK – historická role klášterů v procesu vzdělávání, seznámení s tiskovými technikami v praxi
ŠKOLA ZA CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA – historie školství, vyučování
jako na konci 19. století
MALÍŘ A MALBA V KLÁŠTEŘE – seznámení s prací dávných malířů
formou prohlídky kláštera, tvorba společného díla
STAVITELÉ LÁZNÍ - seznámení s fenoménem lázní a jejich budování formou hry
KLÁŠTERNÍ ARCHITEKTURA – funkce klášterních budov, projektování
komunitního místa, návštěva štolového systému
VÝTVARNĚ DRAMATICKÝ PROGRAM – fungování divadla kreativní
formou
PŘÍBĚH VIOLONCELLA – s hudbou a kresbou na druhý konec světa
PUTOVÁNÍ ZA BRATREM HROZNATOU – orientační hra v klášterním
parku
STŘEDOVĚKÝ BESTIÁŘ – poznávací hra v klášterním konventu

Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/
hroznatova-akademie/vzdelavaci-programy
INFORMACE A REZERVACE: recepce Hroznatovy akademie,
tel. 353 394 463, e-mail: info@klastertepla.cz.
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KLÁŠTER TEPLÁ
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INZERCE
Samostatný zemědělský pracovník v živočišné výrobě
Požadujeme: řidičské oprávnění skupiny T a B
časovou flexibilitu
spolehlivost
kladný vztah k hospodářským zvířatům
Nabízíme: dobré mzdové ohodnocení
Nutné osobní jednání
Technik ve smíšeném zemědělství
Požadujeme: SŠ, VŠ vzdělání zemědělského směru
časovou flexibilitu
spolehlivost
Nabízíme: dobré mzdové ohodnocení
Nutné osobní jednání
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle: 724 225 944
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska. Stáří
16 - 20 týdnů, cena 199 -245 Kč/ ks.
Prodej: Bezdružice – u požární zbrojnice.
1. 4. a 4. 5. 2022 - 14. 15 hod.
7. 4. 2022
- 12. 20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9. 00-16. 00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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KULTURNÍ AKCE
1. pololetí 2022

1. 2. – 12. 3. Taneční pro dospělé
5. 3.
Pochůzka v maskách s kapelou
26. 3.
Dětské maškarní
30. 4.
Pálení čarodějnic
7. 5.
Floriánská pouť
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Předplatné Bezdružického zpravodaje na rok 2022
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.
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NÁDRAŽÍ BEZDRUŽICE Z VÝŠKY
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BEZDRUŽICE Z VÝŠKY
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