
       
 
 

- části obce Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo, Tetětice a Vítaná 
            
==================================================================   
                                                                                                                      Číslo 1- únor 2013 

 
Vážení čtenáři, 

 
           dostáváte do rukou již 30. vydání našeho zpravodaje, a 
protože každé jubileum je příležitostí k bilancování a ke změnám, od 
letošního roku bude náš občasník vycházet v novém formátu. 
           Dochází i ke změně ve složení redakční rady, kdy vzhledem 
k pracovnímu zaneprázdnění se po šesti letech již na činnosti 
redakce nemůže podílet zakládající členka Mgr. Hanka Jehlíková a 
tak se částečně se změní i obsah a budou převažovat praktické 
informace pro Vás naše čtenáře a média, která náš zpravodaj 
odebírají v elektronické podobě. 
            Děkujeme Hance za spolupráci a nápady, Vám čtenářům za 
kladné i kritické ohlasy na dosavadní vydání Bezděkovska černé na 
bílém a věříme, že Zpravodaj Bezděkovska bude jeho důstojným 
pokračovatelem a pro Vás i nadále zdrojem zajímavých a 
praktických informací o dění ve všech částech naší obce. Pokud 
byste se chtěli na jeho tvorbě podílet, rádi Vás mezi sebou přivítáme 
a sdělíme podrobnosti na obvyklých kontaktech.  

      
      Vaše redakce 
  



Zprávy z obecního úřadu 
 
uskutečnilo se : 
 - radou obce byl vybrán nejvýhodnější dodavatel traktoru a 
příslušenství pro komunální využití Zahrada-Dílna-Stroje, Plzeň a  díky 
poptávkovému řízení se podařilo snížit cenu kompletu (traktor LS 27 
Hp s kabinou a hydrostatickou převodovkou, polohovatelná šípová 
radlice, čelní zametací kartáč s hydraulickým pohonem a 
mulčovač1250mm) na 499.500Kč včetně DPH 

- v prosinci loňského roku bylo vypsáno poptávkové řízení na vý-
měnu krytiny v rámci rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na so-
kolském hřišti na sklad obce a následně radou obce vybrán nejvýhod-
nější dodavatel firma STAFIS z Pačejova  

- bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele kompletní výměny 
krytiny a klempířských prvků na budově základní školy a probíhá 
výběr dodavatele 

- zasedání rady obce, která jednala o těchto hlavních bodech : 
- příprava zasedání zastupitelstva obce dne 7.3.2013 v Bezděkově  
 - roční výkaz a činnost místní knihovny, kde došlo ke zvýšení počtu 

návštěvníků i výpůjček 
 - informace o zahájení činnosti a záměrech firmy Radka Kollrossa 

v areálu Cricket Group a možném náboru zaměstnanců z řad místních 
občanů a zapojení firmy do společenského, kulturního a sportovního 
života v obci 

- žádost Pošumavského auto moto klubu Klatovy o souhlas s uza-
vírkou silnice a průjezdem vozidel 48.ročníku Rallye Šumava a 
Historic Rallye Vltava dne 19.4.2013 v době od 16.00 – 24.00 hodin 
částmi obce Tetětice a Koryta. 

Rada obce s průjezdem souhlasila za podmínek přísného dodržová-
ní navržených bezpečnostních opatření a zvýšeného technického 
zabezpečení trati rychlostní zkoušky na ochranu diváků 

- revize zastaralých pojistných smluv na pojištění obecního majetku 
v návaznosti na aktuální ceny nemovitostí a movitého majetku  

- svolání valné hromady honebního společenstva Bezděkov s tím, že 
jednání se bude zúčastňovat Josef Červený nebo Mgr. Petr Papoušek 
jako statutární zástupci obce a Václav Kubovec jako člen rady a 
odborný lesní hospodář 



- výkon stavebního dozoru na akce „ Sklad Bezděkov“ a „ Kom-
pletní výměna krytiny budovy Základní školy Bezděkov“ - rada obce 
doporučuje a schvaluje na základě velmi dobrých zkušeností z předchozí 
akce, aby stavební dozor na těchto akcích vykonávala firma Betonové 
stavby Group.s.r.o, Předslav, zastoupená Dagmar Mikulkovou 

- návrh na zařazení akce „Výměna krytiny a klempířských prvků 
v základní škole“ do plánu akcí na období 2010 – 2014 a s podáním 
žádosti o dotaci z PROV Plzeňského kraje 

 
právě probíhá : 
- anketa o možnosti bezúplatného převodu kostel sv. Václava do 
majetku obce 
- doručování nabídek na výměnu krytiny a klempířských prvků 

v základní škole 
- podávání žádostí společenských organizací o příspěvek na činnost 
 - přezkum hospodaření obce prováděný odborem kontroly Krajského 

úřadu 
- příprava 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
 
bude se konat: 
- S-klub, D-klub kreativních technik 

- svoz nebezpečného odpadu, vyřazených 
elektrospotřebičů a objemného odpadu 

- 19.dubna od 8.00 do 12.30 uzavřena komunikace 
pískovna Beňovy – Volenov – Dolní Lhota a  poté 
od16.00 – 24.00 hodin uzavřena komunikace Věckovice – 

Koryta v rámci rallye Šumava Mogul a Vltava Historic rallye 
 

D-klub 
Po vánoční, novoroční a volební přestávce opět zahajuje svoji činnost 
D-klub pod metodickým vedením dvojice Aniček – Mikulášové a 
Šidlové s tématy na první pololetí – korálkování, velikonoční variace, 
pletení z pedigu, oblíbené triky s triky a další nové kreativní techniky. 
Na stránkách www.bezdekov.cz v sekci fotogalerie máte možnost 
prohlédnout si výrobky žen D-klubu a přihlásit se na jednotlivé kurzy 
na obecním úřadě osobně nebo tel.č. 376312822, případně e-mailem na 
obecbezdekov@seznam.cz. 



Zajímavosti z evidence obyvatel 
 
Ve správním obvodu obecního úřadu bylo k 1.1.2013 k trvalému 
pobytu přihlášeno 926 obyvatel  z tohoto počtu je 459 mužů, 467 žen, 
362 osob svobodných, 57 rozvedených žen a mužů, vdov a vdovců je 
v obvodu 65. Narodilo se 10 dětí, zemřelo 12 našich spoluobčanů. 
 
Počty osob přihlášených k trvalému pobytu podle jednotlivých částí:  
 

Bezděkov 608    Koryta 170  Poborovice 57  
Struhadlo 30    Tetětice 32  Vítaná 29 

 
Statistika – věkového složení obyvatel: 
Věk ženy muži celkem 
0-6 let 33 34 67 
6-15 let 47 51 98 
15-30 let 78 66 144 
30-60 let 192 206 398 
60-100 let 117 102 219 
 
Na ohlašovně obecního úřadu je z „ moci úřední“ přihlášeno 8 občanů.   
  

P O Z V Á N K A  na zasedání zastupitelstva Obce 
Bezděkov č. 12; dne 7. března 2013 od 18.00 hodin 

do zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Bezděkově 
 

Program: 
- volba návrhové komise 
- stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
- rozpočtové změny 2013 
- účetní uzávěrka roku 2012 
- zpráva hlavní inventarizační komise  
- možnost převodu kostela sv. Václava do majetku obce 
- majetkové záležitosti, návrhy smluv 
- diskuse zastupitelů a občanů 
- schválení usnesení 
  



Lednová sch
zahájení 
s promítáním filmu a fotografií o radostech a 

strastech cestování po Indii s
byla rovněž s promítáním a to fotografií z  nau
a povídáním o životě tohoto spisovatele horor
Martinem Křížem. V bř
z odboru prevence a krizového 
aby členy seznámila s novinkami v
v domácnostech a správném chování v
mimořádné situace. Na duben je p
ornitologa ing. Jiřího Vl
ptáci – poznávání, krmení, budky atd. a kv
tradičně zaměřena ke Dni matek a vystupují žáci základní školy a 
mateřské školy Bezděkov. P
občany, jste vítáni všichni se zájmem dozv
zajímavého a to každé první pond
místnosti hasičské zbrojnice v
 

Výzva řidičům
 

 
Po vybudování nových komunikací i obecn
rozšířil jeden nešvar a proto se obracíme s
řidiče: Neparkujte a nest
veřejných zelených plochách!
úmyslně porušujete zákon 
pozemních komunikacích a poškozujete chodníky, 
které jsou stavěny pro ch
bezpečnou chůzi seniorů
kteří jsou tak nuceni riskovat a vstupovat do vozovky. Spoléháme na 
vaši ohleduplnost ke svým spoluob
majetku nás všech a věř
Policii České republiky.

Krátce o S-klubu…
Lednová schůzka byla nejen oslavou 5. výro
zahájení činnosti klubu ale také besedou 

promítáním filmu a fotografií o radostech a 
strastech cestování po Indii s ing. Radkem Pelíškem. Únorová sch

promítáním a to fotografií z  naučné stezky Ch.H.Spiesse 
ě tohoto spisovatele hororů s nakladatelem Bc. 

březnu klub navštíví nprap. ing. Dana Beš
odboru prevence a krizového řízení Hasičského záchranného sboru 

novinkami v prevenci před požáry 
domácnostech a správném chování v případě vzniku jakékoliv 

ádné situace. Na duben je připravena přednáška zkušeného 
ího Vlčka s promítáním pod názvem Naši zp

poznávání, krmení, budky atd. a květnová schůzka je již 
ena ke Dni matek a vystupují žáci základní školy a 

ěkov. Přestože klub je určen především pro starší 
jste vítáni všichni se zájmem dozvědět něco nového, 

zajímavého a to každé první pondělí v měsíci od 18.00 hodin v
ské zbrojnice v Bezděkově. 

 
Výzva řidičům motorových vozidel

Po vybudování nových komunikací i obecně se značně 
il jeden nešvar a proto se obracíme s výzvou na 

Neparkujte a nestůjte na chodnících a 
ých zelených plochách! Nejen, že tím hrubě a 

 porušujete zákon č. 361/2000Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích a poškozujete chodníky, 

ny pro chůzi osob, ale především znemož
zi seniorů, malých dětí a maminek s dětskými ko

í jsou tak nuceni riskovat a vstupovat do vozovky. Spoléháme na 
vaši ohleduplnost ke svým spoluobčanům, životnímu prost
majetku nás všech a věříme, že nebudeme muset požádat o spolupráci 

eské republiky. 
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edevším pro starší 

co nového, 
0 hodin v zasedací 

motorových vozidel 

čně 
výzvou na 

jte na chodnících a 
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pozemních komunikacích a poškozujete chodníky, 

edevším znemožňujete 
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íme, že nebudeme muset požádat o spolupráci 



DEN OTEVŘENÝCH DV
S neobvykle velkou účastí rodi
škole tradiční DEN OTEV
třídách se zúčastnilo 19 návšt
na kroužek AJ a NJ, ně
však přítomné zajímalo, jak se chovají a pracují jejich d
M, Aj, Přírodovědy, Prvouky a Tv. Ocenili samostatnost žák
třídách se spojenými roč
zaujala práce na interaktivní tabuli p
činností na ní. Rodiče pot
práci a mnozí byli příjemn
diskutovalo, jak vypadalo vyu

O dva dny dříve se přišli podívat na svoje kamarády a sourozence i 
předškoláci z místní MŠ, kte
společně zadané úkoly a prohlédli si celou školu. Pohráli si i ve školní 
družině a zacvičili v tělocvi
interaktivní tabuli, protože mohli pohybovat obrázky a psát na ní. 
učitelky z MŠ mohly posoudit, jaký pokrok ud
svěřenci za půl roku ve škole.

Matematika ho baví
Žák 5.ročníku ZŠ Bezdě
okresním kole Matematické olympiády 5.ro
krásné dělené 4.-5.místo ze 13, jako
málotřídních škol okresu. Z výsledkové listiny je 
patrné, že této soutěže se zú
nadějných matematiků p
gratulujeme k tomuto úsp
matematické soutěže - 

To, že se žáci z bezděkovské školy ú
sportovních, recitačních a výtvarných sout
dlouhodobé trpělivé práce všech u
talentovanými žáky, ale 

     

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ BEZDĚKOV
neobvykle velkou účastí rodičů a prarodičů proběhl 23.1.2013

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ . Dopolední výuky ve 
astnilo 19 návštěvníků a další se přišli podívat odpoledne 

na kroužek AJ a NJ, někteří si chtěli školu jen prohlédnout. Nejvíce 
ítomné zajímalo, jak se chovají a pracují jejich dě

Prvouky a Tv. Ocenili samostatnost žák
ídách se spojenými ročníky, jejich aktivitu a zájem o uč

zaujala práce na interaktivní tabuli při různých předmětech a pestrost 
če potěšilo, že mohli svoje děti pozorovat p
říjemně překvapeni. Na chodbách se pak 

diskutovalo, jak vypadalo vyučování v době, kdy chodili do školy oni.

řišli podívat na svoje kamarády a sourozence i 
MŠ, kteří se bez problémů zapojili do výuky, 

 zadané úkoly a prohlédli si celou školu. Pohráli si i ve školní 
ili v tělocvičně. Nejvíce je upoutala práce na 

interaktivní tabuli, protože mohli pohybovat obrázky a psát na ní. 
MŠ mohly posoudit, jaký pokrok udělali jejich bývalí 

l roku ve škole.      

Matematika ho baví 
níku ZŠ Bezděkov Martin Háša obsadil v 

okresním kole Matematické olympiády 5.ročníků 
5.místo ze 13, jako jediný zástupce 

ídních škol okresu. Z výsledkové listiny je 
ěže se zúčastnila pouze 1 klatovská škola, nejvíce 

jných matematiků přijelo z Janovic a ze Švihova. Martinovi 
gratulujeme k tomuto úspěchu a držíme palce do další ok

 Pythagoriády. 

ěkovské školy účastní nejen matematických, ale i 
čních a výtvarných soutěží, je výsledkem 

livé práce všech učitelek této školy nejen s 
talentovanými žáky, ale i zájmu o tyto soutěže u žáků samotných.

  Mgr. Marcela Hezoučká, ředitelka školy

ZŠ BEZDĚKOV 
23.1.2013 na naší 

. Dopolední výuky ve 
išli podívat odpoledne 

li školu jen prohlédnout. Nejvíce 
ítomné zajímalo, jak se chovají a pracují jejich děti při hod Čj, 

Prvouky a Tv. Ocenili samostatnost žáků ve 
níky, jejich aktivitu a zájem o učení. Velmi je 

ětech a pestrost 
ti pozorovat při školní 

ekvapeni. Na chodbách se pak 
, kdy chodili do školy oni. 

išli podívat na svoje kamarády a sourozence i 
 zapojili do výuky, řešili 

 zadané úkoly a prohlédli si celou školu. Pohráli si i ve školní 
. Nejvíce je upoutala práce na 

interaktivní tabuli, protože mohli pohybovat obrázky a psát na ní. Paní 
lali jejich bývalí 

  

astnila pouze 1 klatovská škola, nejvíce 
ijelo z Janovic a ze Švihova. Martinovi 
chu a držíme palce do další okresní 

astní nejen matematických, ale i 
ží, je výsledkem 

itelek této školy nejen s 
ů samotných.  

ká, ředitelka školy 



Podzimní šlápoty s
 Byli jsme v pohádkovém lese. Dostali jsme zápisník, kam jsme na 
stanovištích zapisovali odpov
z krepového papíru. Červená barva znamenala, kudy máme b
upozorňovala na dopis. Nejd
lesa a tam seděl Skřítek listový. Tento sk
zimou schoval pod správný strom 
listů.  
 Šli jsme dál lesem. Narazili jsme na sovu a ta se nás ptala, co se 
v lese nesmí dělat. Do bloku jsme napsali: „V
bouchat do stromů, vyhazovat odpadky a lámat v
chovat v lese jako na návšt
jejich prostředí.“ Běželi jsme lesem dál a dál, až jsme narazili na 
Bludný kořen, kde na dlouhý zimní spánek 
medvěd, křeček, ježek a jezevec. 
 Od Bludného ko
na dědečka Poletuchu a ten nám dal 9 šišek. Potkali jsme také ptáka 
Ohniváka a ten se nás ptal, pro
k drakovi. Ten nám povídal, že ho to pod tímto stromem píchá a neví 
proč. Na konci hry jsme se dozv
On si totiž sedl pod mod
a proto ho to tam píchalo.
 Šli jsme podle fábork
byl Rumcajs, který učil Cipíska házet šišky. Vzali jsme našic
házeli jsme je také do v
předposlední. Měli jsme spoustu chyb, ale to nám nevadilo, protože nás 
závod bavil a získali jsme nové poznatky o p
                          Napsala Maryška Bedus (4.ro

 
V pátek 25.1.2013 jsme byli s dru

stopy psa. Pak jsme došli k lesu. Martin vozil prv
spolužáky na saních. Dali jsme zví
kukuřici. Pak nás paní vyc
ani jedno zvířátko. Kdy
nám dala úkol, abychom hledali a po
našli jsme jen dvě. Bezpe

Podzimní šlápoty s pohádkou
pohádkovém lese. Dostali jsme zápisník, kam jsme na 

stanovištích zapisovali odpovědi. Při běhu jsme se 
ého papíru. Červená barva znamenala, kudy máme b
ovala na dopis. Nejdřív jsme šli do kopce, pak jsme odbo

řítek listový. Tento skřítek se nás ptal, jestli se p
zimou schoval pod správný strom – dub, který měl málo spadaných 

Šli jsme dál lesem. Narazili jsme na sovu a ta se nás ptala, co se 
lat. Do bloku jsme napsali: „V lese se nesmí k

, vyhazovat odpadky a lámat větve. Každý by se m
lese jako na návštěvě u zvířátek, ptáků a nemě

ěželi jsme lesem dál a dál, až jsme narazili na 
en, kde na dlouhý zimní spánek hledala pelíšek tato zví

ek, ježek a jezevec.  
Od Bludného kořene jsme běželi do kopce. 

ka Poletuchu a ten nám dal 9 šišek. Potkali jsme také ptáka 
Ohniváka a ten se nás ptal, proč je listí barevné. Potom jsme došli 

drakovi. Ten nám povídal, že ho to pod tímto stromem píchá a neví 
. Na konci hry jsme se dozvěděli, že jsme mu odpov

On si totiž sedl pod modřín a ten jediný z jehličnatých strom
a proto ho to tam píchalo. 

Šli jsme podle fáborků dál a našli jsme poslední stanovišt
čil Cipíska házet šišky. Vzali jsme našic

házeli jsme je také do vědra.  Pak bylo vyhodnocování. Byli jsme 
li jsme spoustu chyb, ale to nám nevadilo, protože nás 

závod bavil a získali jsme nové poznatky o přírodě.  
Napsala Maryška Bedus (4.ročník) a Jana Poláková (3. ro

tek 25.1.2013 jsme byli s družinou u  krmelce. Vid
stopy psa. Pak jsme došli k lesu. Martin vozil prvňáč

ch. Dali jsme zvířátkům seno, mrkev, jablka a 
ici. Pak nás paní vychovatelka vyfotila u krmelce. Nepotkali jsme 

tko. Když jsme šli zpátky do školy, paní vychovatelka 
nám dala úkol, abychom hledali a počítali na stromech pta

. Bezpečně a zvesela jsme se vrátili do 
  Vladan Huc, Jana Hamplov

pohádkou 
pohádkovém lese. Dostali jsme zápisník, kam jsme na 

hu jsme se řídili fáborky 
ervená barva znamenala, kudy máme běžet a bílá 

ív jsme šli do kopce, pak jsme odbočili do 
ítek se nás ptal, jestli se před 

málo spadaných 

Šli jsme dál lesem. Narazili jsme na sovu a ta se nás ptala, co se 
lese se nesmí křičet, 
tve. Každý by se měl 

 a neměl by jim ničit 
želi jsme lesem dál a dál, až jsme narazili na 

pelíšek tato zvířata: 

želi do kopce. Narazili jsme 
ka Poletuchu a ten nám dal 9 šišek. Potkali jsme také ptáka 

 je listí barevné. Potom jsme došli 
drakovi. Ten nám povídal, že ho to pod tímto stromem píchá a neví 

že jsme mu odpověděli špatně. 
natých stromů opadává, 

 dál a našli jsme poslední stanoviště. Tam 
il Cipíska házet šišky. Vzali jsme našich 9 šišek a 

dra.  Pak bylo vyhodnocování. Byli jsme 
li jsme spoustu chyb, ale to nám nevadilo, protože nás 

Jana Poláková (3. ročník)  

inou u  krmelce. Viděli jsme 
ňáčky, ale i starší 

m seno, mrkev, jablka a 
hovatelka vyfotila u krmelce. Nepotkali jsme 

li zpátky do školy, paní vychovatelka 
ítali na stromech ptačí hnízda - 

tili do školy. 
Huc, Jana Hamplová (3. ročník) 



Jaké množství jsme vyprodukovali a kolik 
odpadu předali k

pro srovnání jsou v závorce uvedeny údaje za rok 2011
• domácnosti a rekreační objekty v

 152,3 tuny komunálního 

•  v rámci mobilního svozu bylo předáno svozové firmě ještě 

   33,2 tuny objemného odpadu a ze zahrádek

•    3340 kilogramů elektroodpadu

•    do kontejnerů na šesti stanovištích bylo během roku 

odevzdáno toto množství odpadů z

•   6679kilogramů papíru / 

•   6399 kilogramů plastů a n. kartónů/ 

•   8290 kilogramů barevného skla / 

 

Obec Bezděkov také provozuje t
zapojena do systému EKO
zpětného odběru a využití odpad
obec získává nárok na odm
následného využití odpad
pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a zp
nakládání s využitelnými složkami komunálních odpad
je závislá zejména na množství vyt
spolu s účinností systému sb
obce spojené s provozem systému sb
komunálních odpadů
REMA a jeho projektu Zelená obec, který umož
vysloužilých menších elektrospot
boxu, který je umístěn v
bude vždy při svozu nebezpe
firmě OTAVA Elektronics  jakýkoliv elektroodpad.

Děkujeme všem, kteří odpad t
odevzdáno ke zpětnému využití více odpadu
nebo je možné se chovat k

ství jsme vyprodukovali a kolik 
ali k recyklaci v roce 2012????

 
závorce uvedeny údaje za rok 2011

domácnosti a rekreační objekty v celé obci vyprodukovali 

152,3 tuny komunálního odpadu /144 = více o 8,3 tuny/

rámci mobilního svozu bylo předáno svozové firmě ještě 

33,2 tuny objemného odpadu a ze zahrádek/30,6= více o 2,6 tuny/

3340 kilogramů elektroodpadu 

do kontejnerů na šesti stanovištích bylo během roku 

oto množství odpadů z obalů : 

6679kilogramů papíru / 8720 = méně o 2041kg / 

6399 kilogramů plastů a n. kartónů/ 7237 = méně o 838kg/ 

8290 kilogramů barevného skla / 11072 = méně o 2782kg /

kov také provozuje tříděný sběr komunálních odpad
zapojena do systému EKO-KOM a to na základě Smlouvy o zajišt

ru a využití odpadů z obalů Na základě této smlouvy pak 
obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odb
následného využití odpadů z obalů, která se vypočítává na základ

tvrtletního hlášení o množství druzích a zp
nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. 
je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, je

inností systému sběru  a pomáhá tak snižovat náklady 
obce spojené s provozem systému sběru využitelných složek 
komunálních odpadů. Jsme také zapojeni v kolektivním systému 
REMA a jeho projektu Zelená obec, který umožňuje obč
vysloužilých menších elektrospotřebičů prostřednictvím sb
boxu, který je umístěn v budově obecního úřadu. Od letošního roku 

i svozu nebezpečného odpadu možné odevzdat svozové 
 OTAVA Elektronics  jakýkoliv elektroodpad. 

ří odpad třídí ale je to i námět k zamyšlení. I když bylo 
tnému využití více odpadu, myslíte, že třídíme dostate

nebo je možné se chovat k životnímu prostředí ještě ohledupln

ství jsme vyprodukovali a kolik 
2012???? 

závorce uvedeny údaje za rok 2011 
celé obci vyprodukovali  

144 = více o 8,3 tuny/ 

rámci mobilního svozu bylo předáno svozové firmě ještě  

= více o 2,6 tuny/ 

do kontejnerů na šesti stanovištích bylo během roku 

= méně o 2041kg /  

= méně o 838kg/  

= méně o 2782kg / 

r komunálních odpadů a je  
 Smlouvy o zajištění 
ě této smlouvy pak 
ětného odběru a 
čítává na základě 

tvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech 
nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny 

ů, její výše roste 
a pomáhá tak snižovat náklady 

ru využitelných složek 
kolektivním systému 
uje občanům zbavit se 
ednictvím sběrného 

adu. Od letošního roku 
ného odpadu možné odevzdat svozové 

t k zamyšlení. I když bylo 
myslíte, že třídíme dostatečně 

 ohleduplněji ?? 



SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU 
 

          Kontejnery budou přistaveny od pátku 29. března 
10.00 hodin do neděle 31. března 18.00 hodin 
v Bezděkově na náměstí a v Korytech na návsi u 
Kloudů 

 
UPOZORNĚNÍ  

 
Do těchto kontejnerů NELZE UKLÁDAT  tento nebezpečný odpad 

- televize, monitory, pračky, lednice, boilery 
- zářivky a jiná osvětlovací tělesa, zářivkové trubice, úsporné 

žárovky, halogenové trubice 
- automobilové akumulátory, NICD akumulátory, ostatní baterie 
- barvy, lepidla, pryskyřice, postřiky, jedy 
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, barev, jedů 
- pneumatiky osobních a nákladních automobilů  
- nepoužitá léčiva, veterinární prostředky  
- motorové, převodové a mazací oleje 
- anorganické chemikálie 

          Větve stromů a části keřů uložte prosím mimo kontejnery na 
označené místo    

 
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU a 

elektroodpadu 
 

Vozidla mobilního sběru budou přistavena v sobotu 30. března 
v Bezděkově na náměstí v době od 8.00 – do 10.00 hodin a v Korytech 

na návsi u Kloudů v době od 10.15 – 11.00 hodin 
Posádkám vozidel můžete předat veškerý výše uvedený 

nebezpečný odpad. 
  
  



Pro pobavení i zamyšlení 
vybráno z knihy A. Blocha Murphyho zákon

Fergusonova poučka 
Krize nastává v okamžiku, kdy už nelze 
 
S čím je nutno počítat v
Obchodní oddělení je pro.
Finanční oddělení je proti.
Právní oddělení to musí p
Analytici jsou znepokojeni.
Prognostici jsou v šoku.
Ředitelství nebo vláda si p
 
Haneův zákon 
Jde-li to s věcmi do háje, nikdo netuší, jak m
 
Postřeh Mae Westové
Chybovati je lidské, ale pocit je to božský.
 
Higdonův zákon 
Dobrý úsudek si vytvoř
Zkušenost nabudeme díky špatnému úsudku.
 
Allenův zákon 
Téměř vždycky je snazší do n
 

 
Svá významná životní jubilea oslavili, nebo oslaví:
 
- pan Václav Petráš  
- pan Josef Mrázek  
- paní Jarmila Jančová 
 
Všem oslavencům srdeč
  

Pro pobavení i zamyšlení  
knihy A. Blocha Murphyho zákon 

 
okamžiku, kdy už nelze říci „pusťme to z

čítat v době krize 
lení je pro. 

lení je proti. 
lení to musí přezkoumat. 

Analytici jsou znepokojeni. 
šoku. 

editelství nebo vláda si přejí, aby za to někdo převzal zodpov

cmi do háje, nikdo netuší, jak může být hluboký

eh Mae Westové 
Chybovati je lidské, ale pocit je to božský. 

Dobrý úsudek si vytvoříme díky špatné zkušenosti. 
Zkušenost nabudeme díky špatnému úsudku. 

 vždycky je snazší do něčeho zabřednout než se z 

Narozeniny 

Svá významná životní jubilea oslavili, nebo oslaví: 

 - paní Marie Poláková 
 - pan Jan Kučera 
 - paní Květa Frouzová 

m srdečně gratulujeme!!! 

me to z hlavy“. 

evzal zodpovědnost. 

že být hluboký. 

 toho vyhrabat. 



K – KOVO  Radek Kollross,  Záhorčice 7, 340 21 Janovice n. Úhl 

Tel.  776599050, 376382281 
Radek.kollross@seznam.cz           k-kovo@seznam.cz 
Provozovna Bezděkov  - areál bývalých  Domácích potřeb                                            
Naše firma se zabývá výrobou konstrukcí profilového materiálu nerez ocel a zpracováním 
plechu, nerez a hliníku. 
Přijmeme zájemce na pozici : 
-svářeč, brusič, zámečník 
Požadujeme:                                                              Nabízíme :  
-manuální zručnost                                                 - zaškolení 
-zkušenosti  se svařováním metodou TIG           - dobré platové podmínky 
- znalost technické dokumentace                        - plný pracovní poměr 
- svářečský průkaz NENÍ NUTNOSTÍ                     - jednosměnný  provoz  
 
 
 
 

Masážní studio 
MONIKA  ŠERÁKOVÁ  

Klatovy, Voříškova ul. 823 – bývalý hotel Garni 
a 

každou středu v lichém týdnu v hasičské zbrojnici Bezděkov nabízí 
tyto služby : 

relaxační masáže, masáž lávovými kameny, odtučňovací lymfatická 
masáž, meridiánové masáže, základní ošetření SU-JOL, vakuoterapie – 
baňkování, harmonizace energií v těle, reiki – léčivé působení energií, 
odstranění blokád pohybového aparátu, výroba a prodej regeneračních 
bylinných mastí z konopného oleje 
Objednávky na telefonním čísle 728 370 470 případně e-mailem 
monsera@seznam.cz 
 


