
 

INFORMAČNÍ                                       
LIST 

OBECNÍHO ÚŘADU BEZDĚKOV 

 

                       Svoz objemného odpadu 

Kontejnery pro jarní svoz objemného odpadu z domácností a 

odpadu ze zahrad budou přistaveny na těchto místech : 

• v Bezděkově u hasičské zbrojnice  

•  v Korytech na návsi u Kloudů  

 od pátku 1.dubna do neděle 3.dubna 2016 

 

 

 

 

Pozor ! Do těchto kontejnerů nelze ukládat nebezpečný 

odpad a vyřazené elektrozařízení. 

Větve stromů a keřů prosím odkládejte vedle kontejnerů na     

označená místa. 



  Sběr nebezpečného odpadu 
a 

vyřazeného elektrozařízení 

Vozidla mobilního sběru budou přistavena na těchto místech : 

• v Bezděkově u hasičské zbrojnice 

v sobotu 2.dubna od 8.00 do 10.00 hodin 

 

 

 

 

 

• v Korytech na návsi u Kloudů 

     v sobotu 2.dubna od 10.15 do 11.00 hodin 

POSÁDKÁM TĚCHTO VOZIDEL MŮŽETE PŘEDAT TENTO 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 
 



Možnost využívání sběrného dvora v Klatovech 

 

Vstupem naší obce do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o, máte 
možnost celoročně zdarma využívat pro uložení veškerého odpadu i 
sběrný dvůr a není tak nutné čekat na jarní a podzimní mobilní sběr. 
Sběrný dvůr provozuje firma Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., a 
je umístěn v ul. Dr. Sedláka 782 tj. komunikace od Tajanova. 

Provozní doba: 

Období: duben - říjen listopad - březen 

pondělí – pátek 12:00 – 19:00 11:00 – 18:00 

sobota 14:00 – 19:00 11:00 – 17:00 

neděle 14:00 – 20:00 14:00 – 17:00 

 

Kontejnery na biodpad a kovové obaly 

Od 1.6.2016 budou po loňské zkušenosti ve dvou největších částech 
obce kontejnery na bioodpad velkoobjemové a  ihned po naplnění 
odváženy zaměstnanci naší obce do kompostárny v areálu sběrného 
dvora v Klatovech. Stanoviště budou mít v Bezděkově na zpevněné 
ploše u trafostanice u  mateřské školy a v Korytech v místě bývalé 
autobusové zastávky proti domu čp. 38 (Tomanovi,Valečkovi). 
Vzhledem k poptávkovému řízení a delší dodací lhůtě výrobce nosiče 
kontejnerů budou do 1.6.2016 provizorně umístěny kontejnery o 
obsahu 1100 l na známá stanoviště. V ostatních částech obce budou 
umístěny kontejnery na bioodpad o objemu 1100 l na obvyklá 
stanoviště jako v  roce 2015. 

Kontejnery na kovové obaly zůstávají ve stejné velikosti a budou 
umístěny svozovou firmou na stejná stanoviště do 1.4.2016. 

 



Nová otevírací doba prodejny COOP Bezděkov 

Pondělí   7.00 - 11.00 
Úterý      7.00 - 11.00    11.30 - 15.00 
Středa     7.00 - 11.00   11.30 - 15.00 
Čtvrtek   7.00 -11.00    11.30 - 15.00  
Pátek       7.00 -11.00    11.30 - 15.00 
Sobota    7.00 -10.30 
 

Bezděkovský pivovarBezděkovský pivovarBezděkovský pivovarBezděkovský pivovar    naděluje na Velikonoce naděluje na Velikonoce naděluje na Velikonoce naděluje na Velikonoce     26.3. 26.3. 26.3. 26.3. ––––    28.3.201628.3.201628.3.201628.3.2016    

    

Studený předkrmStudený předkrmStudený předkrmStudený předkrm::::    
60g Uzený losos podávaný s nokem ze sýru žervé a listového špenátu, opečená 

bagetka (1,3,4,7)…..89,-Kč 
80g Vaječná tlačenka, pečivo (1,3,7)….49,-Kč 

Polévka:Polévka:Polévka:Polévka:    
Krémová z hrášku podávaná s opečenou slaninou (1,3,7)….35,-Kč 

Hlavní chod:Hlavní chod:Hlavní chod:Hlavní chod:    
150g Rolovaná jehněčí plec dělaná metodou sous vide podávaná se skořicovou 

omáčkou a grilovanou zeleninou (1,7)..165,-Kč 
200g Špikované králičí stehno slaninou a mrkví podávané s omáčkou demi glace, 

gratinované brambory (1,7)…..165,-Kč 
400g Na másle upečené jarní kuřátko podávané s kopřivovou nádivkou 

(1,3,7)…165,-Kč 
150g Pečený filet ze sumečka afrického podávaný s blanšírovanou brokolicí a 

holandskou omáčkou (1,3,4,7)…..215,-Kč 
¼ Dozlatova upečená kachna posazená na křimickém kysaném zelí, bramborové 

knedlíky (1,3,7)….185,-Kč 
Dezert:Dezert:Dezert:Dezert:    

3ks Lívanečky s jablkovými povidly a nokem zakysané smetany (1,3,7)...79,-Kč 
BeBeBeBezděkovský sládek pan Pavel Benzzděkovský sládek pan Pavel Benzzděkovský sládek pan Pavel Benzzděkovský sládek pan Pavel Benzl doporučujel doporučujel doporučujel doporučuje    čepované pivočepované pivočepované pivočepované pivo::::    

Bezděkovský (zelený) ležák 12° 0,5l…….34,-Kč 
Vážení přátelé od 28.3.2016 budeme mít pro Vás otevřeno každý den. Od května Vážení přátelé od 28.3.2016 budeme mít pro Vás otevřeno každý den. Od května Vážení přátelé od 28.3.2016 budeme mít pro Vás otevřeno každý den. Od května Vážení přátelé od 28.3.2016 budeme mít pro Vás otevřeno každý den. Od května 

2016 rozšiřujeme naše služby o nabídku stylového ubytování.2016 rozšiřujeme naše služby o nabídku stylového ubytování.2016 rozšiřujeme naše služby o nabídku stylového ubytování.2016 rozšiřujeme naše služby o nabídku stylového ubytování. 


