
                                                    

 

INFORMAČNÍ                                       
LIST 

         OBECNÍHO ÚŘADU BEZDĚKOV          
prosinec/2018   

    

   Pozvánka 

na zasedání zastupitelstva obce konané 6.12.2018 od 18 hodin do 
zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Bezděkově. 

                                               

Pozvánka  na burzu  v BezděkověPozvánka  na burzu  v BezděkověPozvánka  na burzu  v BezděkověPozvánka  na burzu  v Bezděkově    

Kdy: 2.3.2019 v době od 9:00 do 18:00 hodin 

Kde: Hasičská zbrojnice v Bezděkově 

Máte zájem se aktivně burzy zúčastnit? Prodat oblečení  (nejen 
dětské) či hračky po svých dětech? Sportovní náčiní nebo nářadí na 

zahradu? 

Je tady jedinečná možnost. Rezervujte si včas místo nejpozději do 
30.12.2018 

V případě zájmu kontaktujte organizátory akce: 

Lenka  Lobodášová   tel: 722 003 846 

Eva  Havlíčková       tel: 776 699 818 



                                                

Prodej známek na popelnice 

Známky na popelnice se budou prodávat od 3. prosince 2018  

do 9. ledna 2019 na obecním úřadě v Bezděkově. 

Ceny známek na rok : Sezona I.  1930 Kč 

1x14 dnů  1450 Kč 

1x30 dnů  1100 Kč   

 

Oznámení obecního úřadu 

Obecní úřad Bezděkov oznamuje, že ve dnech 27.,28.a 31.12.2018 bude 

uzavřen z důvodu čerpání dovolené. 

 

 

Informace pro návštěvníky obecní knihovny 

Obecní knihovna Bezděkov byla z důvodu rekonstrukce přestěhována do 

prostoru bývalé pedikúry na obecním úřadě. 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

 

 

 



Kulturní komise rady obce, TJ Sokol Bezděkov, SDH Bezděkov

Vánočních trhů,Vánočních trhů,Vánočních trhů,Vánočních trhů,
které se letos budou konat

v Bezděkově.

Vánoční koncert,Vánoční koncert,Vánoční koncert,Vánoční koncert,
na kterém vystoupí hudební skupina 

Koncert se uskuteční v

V úvodu koncertu v

             

Půlnoční mše Půlnoční mše Půlnoční mše Půlnoční mše 
se uskuteční 24. prosince 

 

Kulturní akceKulturní akceKulturní akceKulturní akce    

Kulturní komise rady obce, TJ Sokol Bezděkov, SDH Bezděkov

zvou 

na 14.ročník 

Vánočních trhů,Vánočních trhů,Vánočních trhů,Vánočních trhů,    
které se letos budou konat v neděli 9.12. od 15.30 na prostranství u kostela 

Bezděkově. Program zahájí žáci ZUŠ Klatovy.

a 

Vánoční koncert,Vánoční koncert,Vánoční koncert,Vánoční koncert,    
na kterém vystoupí hudební skupina MUSICA IMPERFEKTA.MUSICA IMPERFEKTA.MUSICA IMPERFEKTA.MUSICA IMPERFEKTA.

Koncert se uskuteční v pátek 14.12.2018 od 17 v kostele sv. Václava 
v Bezděkově.  

úvodu koncertu vystoupí žáci ZŠ Bezděkov.žáci ZŠ Bezděkov.žáci ZŠ Bezděkov.žáci ZŠ Bezděkov. 

               

 

Půlnoční mše Půlnoční mše Půlnoční mše Půlnoční mše     
24. prosince v 21.30 hod v kostele sv. Václava v Bezděkově

 

Kulturní komise rady obce, TJ Sokol Bezděkov, SDH Bezděkov 

od 15.30 na prostranství u kostela 
Program zahájí žáci ZUŠ Klatovy. 

MUSICA IMPERFEKTA.MUSICA IMPERFEKTA.MUSICA IMPERFEKTA.MUSICA IMPERFEKTA.  

kostele sv. Václava 

 

sv. Václava v Bezděkově 



 

Nabídka 

Obec  Bezděkov  nabízí prodej palivového dřeva 

450 Kč/m3 + 15% DPH 

Bližší informace p. Klasna  602 129 331 

 

Na časté stížnosti obyvatel Bezděkova na znečištění chodníků psy 

upozorňujeme všechny majitele psů 

na 

OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU OBCE BEZDĚKOV 

č.2/2014 

o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku 

 

Ve vyhlášce je mimo jiné uvedeno: „ Psi se mohou na veřejném prostranství 

pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, 

vždy na vodítku. Chování psů musí být uvedenou osobou usměrňováno, aby 

nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění 

případného znečištění tímto psem a to bez zbytečného odkladu.“ 

Porušení vyhlášky bude řešeno podle zákona o přestupcích. 

 

Z důvodu zlepšení čistoty chodníků v obci budou nově instalovány odpadkové 

koše doplněné o schránku pro sáčky na psí exkrementy. Žádáme všechny 

majitele psů, aby při procházkách se svými mazlíčky tyto sáčky využívali. 

 


