INFORMAČNÍ
LIST
OBECNÍHO ÚŘADU BEZDĚKOV
Září 2016

Pozvánky na nejbližší akce v obci :
28.9.2016 9.00 hodin - 8.Bezděkovské kolečko – tradiční
turistický pochod a cyklovýlet okolím Bezděkova, prezentace mezi
8.30 – 9.00 u hasičské zbrojnice, cíl v bezděkovském pivovaru,
startovné 50.-Kč, v ceně vstup na výstavu, ranní káva nebo čaj,
suvenýr, mapa tras, poukázka na lehké občerstvení

28.9.2016 od 8.00 do 12.00 hodin
1.10.2016 od 12.00 do 17.00 Relaxujeme u malby výstava obrazů absolventek malířských kurzů, instalovaná v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice Bezděkov

1.10.2016 O putovní pohár starosty obce Bezděkov –
soutěž dětských kolektivů malých hasičů , ukázka historické přenosné
benzinové stříkačky značky FLADER Spezialfabrik z roku 1935 ze
sboru dobrovolných hasičů Bernartice (repasoval Jan Holeček)
3.10.2016 od 18.00 hodin S klub – beseda o zajímavých policejních
případech, ukázka rozhlasové hry - hosté expolicista a spisovatel
Karel Fořt, kriminalistka Bc.Jana Martinásková
7. – 8.10. 2016 Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje – volební
místnost pro voliče z Bezděkova, Poborovic a Vítané bude v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice Bezděkov, pro voliče z Koryt, Struhadla
a Tetětic ve společenské místnosti hasičské zbrojnice Koryta

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
sběrný dvůr v Klatovech a proto od roku 2017 bude organizován
pouze jarní mobilní svoz objemného odpadu. Svoz nebezpečného
odpadu bude i nadále prováděn dvakrát ročně.

Provozní doba sběrného dvora:
Období:
pondělí – pátek
sobota
neděle

duben - říjen
12:00 – 19:00
14:00 – 19:00
14:00 – 20:00

listopad - březen
11:00 – 18:00
11:00 – 17:00
14:00 – 17:00

Svoz objemného odpadu
Kontejnery pro podzimní svoz objemného odpadu z domácností a
odpadu ze zahrad budou přistaveny na těchto místech :

v Bezděkově u hasičské zbrojnice a v Korytech na návsi
u Kloudů od pátku 14.října do neděle 16.října 2016

Pozor ! Do těchto kontejnerů nelze ukládat nebezpečný odpad a
vyřazené elektrozařízení.
Větve stromů a keře ukládejte prosím na označená místa vedle
kontejnerů, ostatní bioodpad do kontejnerů na obvyklých
stanovištích – ne v pytlích vedle kontejnerů !!!

Sběr nebezpečného odpadu
Vozidla mobilního sběru budou přistavena v sobotu 15.10.2016
na těchto místech :
• v Bezděkově u hasičské zbrojnice od 8.00 do 10.00
hodin
• v Korytech na návsi u Kloudů od 10.15 do 11.00 hodin

POSÁDKÁM VOZIDEL MŮŽETE PŘEDAT TENTO ODPAD :
- televize, PC,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

Další připravované akce
20.října D klub od 17.00 – zapichovaný patchwork
7.listopadu S klub od 18.00 – Jak se tvoří noviny
beseda se šéfredaktorem Deníku Milanem Kiliánem

15.listopadu D klub od 17.00 – zdobení perníčků
lektorka Radka Grösslová
16.listopadu od 17.00 Lampionový průvod – pořádá TJ
Sokol Bezděkov
1. prosince od 18.00 v Bezděkově 11. veřejné zasedání
zastupitelstva obce
4. prosince od 14.00 Tvoření s dětmi a Natálkou
Vítovcovou, výstava z tvorby D klubu a od 15.00
12.ročník Adventních trhů v prostorách hasičské
zbrojnice Bezděkov
5.prosince S klub od 18.00 – staré rody v obcích na
Bezděkovsku – host ing. Zdeněk Pflanzer
16. prosince od 17.00 hodin – kostel Sv. Václava
Vánoční koncert AVE MARIA – samostatné písně a
dueta v obsazení :
Jakub Hrubý, člen opery Národního divadla
Zdeňka Grossová – mezzosoprán
Aleš Bárta / Petr Hostinský – varhany

