
 

INFORMAČNÍ                                       

LIST 
          OBECNÍHO ÚŘADU BEZDĚKOV 

 

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce č. 6 

Podle § 92, odst. 1 a podle § 103, odst. 5 zákona 128/2000 Sb. o obcích /obecní 
zřízení/ svolávám veřejné zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov 

dne 3.září 2015 od 18.00 hodin 

do společenské místnosti hasičské zbrojnice v Korytech 

Program 

 -  volba navrhovatele textu usnesení 
    -  stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
    -  zpráva o činnosti rady obce 
    -  rozpočtové změny 2015 
    -  zpráva velitele jednotky SDH  
    -  návrh na složení inventarizačních komisí 
    -  návrh na zrušení výjezdu z Koryt na komunikaci I/22 

-  majetkové  a organizační záležitosti 
-  diskuse zastupitelů a občanů 

 
 

                                                                             Josef Červený  

                                                                                   starosta 

 



Schůzky S klubu Bezděkov  

                     V  pondělí  7. září 2015  od 18.00  hodin 

zasedací místnost hasičské zbrojnice Bezděkov                                                                                                                                 

beseda s promítáním na téma  

                       Četnictvo v Bezděkově a okolí 

Hostem bude policista por. Bc. Miloš Skořepa 

  

                        V pondělí 5.října 2015 od 18.00 hodin 

zasedací místnost hasičské zbrojnice Bezděkov                                                                                

beseda s promítáním na téma 

Historie letecké záchranné služby 

 Hostem bude pilot vrtulníků Jiří Jogl 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

Kurzy D klubu v září a v říjnu 

17. září 17.00  v zasedací místnosti hasičské zbrojnice Bezděkov 

- trubičkový náhrdelník 

15. října 17.00 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice Bezděkov 

– malba na hedvábí 



Pozvánka do Koryt 

V neděli 30.srpna od 14.00 hodin se u hasičské zbrojnice koná 
další ročník tradiční soutěže Korytská kuličkyiáda aneb „ kdo si hraje, 
nezlobí“. 

Zúčastnit se mohou dvojice dětí , 
dospělých, mužů, žen nebo smíšené dvojice, 
hraje se podle pravidel z minulého století a 
na regulérnost soutěže bude dohlížet sbor 
rozhodčích – pamětníků  této kdysi běžné 
dětské hry.  Pro umístěné jsou připraveny zajímavé ceny !!! 

 

 

Svatováclavská pouť 2015 

 

27. září  8,30 farnost - kostel sv. Václava – Svatováclavská mše  

27.září  9.00 – 17.00  hasičská zbrojnice Bezděkov  - výstava obrazů Daniela 

Ďuriše a paličkovaných krajek členek klubu paličkářek Klatovy 

28.září  9.00 – 17.00 – hasičská zbrojnice Bezděkov - výstava 

obrazů Daniela Ďuriše a paličkovaných krajek členek klubu 

paličkářek Klatovy 

28. září  9.00 turistický pochod a krátký cyklovýlet  7. Bezděkovské kolečko – 

od 12.00 – 17.00 bude otevřen  kostel  Sv. Anny  a hrobka rodu Korbů z 

Wiedenheimu 

28. září  14.00 SDH Bezděkov – soutěž dětských kolektivů hasičů  

O pohár starosty obce - Memoriál Jiřího Pekárka 

 

 

 



Turistický pochod a krátká cyklistická vyjížďka 
okolím Bezděkova 

                     7.BEZDĚKOVSKÉ  KOLEČKO 

naučnou stezkou Ch.H.Spiesse k oslavě 260. výročí jeho narození 

v pondělí 28. září 2015 

Start a prezence :  9,00 – 9.30 hasičská zbrojnice Bezděkov 
Cíl : Bezděkovský pivovar 
Doporučený typ jízdních kol : horská nebo trekingová 
Délka trasy : cca 16 kilometrů 
Startovné : 50Kč – v ceně elektronický upomínkový předmět, volný vstup na 
výstavu, ochutnávka piva 
Bonus : výstava obrazů Daniela Ďuriše a paličkovaných krajek v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice Bezděkov, od 12.00 do 17.00 bude mimořádně 
otevřena hrobka rodu Korbů z Weidenheimu a kostel sv. Anny, zdarma 
v pivovarské restauraci ochutnáte speciální várku Spiessova ležáku a možná 
potkáte spisovatele hororů Ch.H.Spiesse a hraběnku T. Küniglovou !!! 

 

 Upozornění : uskuteční se za každého počasí, výlet podnikáte na vlastní 
nebezpečí, v případě ztráty orientace v terénu nebo zdravotních potíží / ne 
puchýře, oděrky, štípnutí hmyzem, atd. / volejte +420 724 180 256, v případně 
vážných úrazů nebo komplikací obecně známá telefonní čísla 112, 155 a řiďte se 
pokyny operátorů.  


