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Vážení spoluobčané,
současná doba není pro nikoho z nás jednoduchá. Vzájemnou
pomocí a ohleduplností si můžeme tuto obtížnou situaci ulehčit.
Pokud máte, zvláště pak naši starší spoluobčané, problémy se
zajištěním nákupů nebo léků, obraťte se na obecní úřad, který Vám
s jejich zajištěním pomůže.
Kontakt: 724 180 256
Mail: obecbezdekov@seznam.cz
Oblastní charita Klatovy
Charitní pečovatelská služba
Václavská 12, 339 01 Klatovy , tel : 376 340 143

Nabízí svým uživatelům poskytnutí základních činností:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
− pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
− pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
− pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru
− pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
− pomoc při úkonech osobní hygieny,

− pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
− pomoc při použití WC
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
− zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování,
− pomoc při přípravě a podání jídla a pití
− dovoz nebo donáška jídla.
pomoc při zajištění chodu domácnosti
− běžný úklid a údržba domácnosti,
− údržba domácích spotřebičů,
− pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
− nákupy a pochůzky,
− donáška vody a příprava topiva,
− praní a žehlení prádla a jeho drobné opravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
− doprovázení dospělých (lékař, orgány veřejné moci, instituce poskytující
veřejné služby …).

Úspěch bezděkovských školáků
22. ročníku soutěže dětí na téma NAŠE ZAHRÁDKA, která se
uskutečnila ve dnech 2. až 4. října 2020 jako součást výstavy ovoce
zeleniny a květin konané pod názvem ZAHRADA POŠUMAVÍ XIII
v sále SŠZP v Klatovech se zúčastnily i děti z místní mateřské a
základní školy:
-v kategorii dětí do 6 let se na 2. místě umístila Malvína HOSCO
V kategorii Kolektivní práce se:
- na 1. místě umístil kolektiv dětí ze ZŠ Bezděkov (1. až 5. rošníku),
sovy
-na 2. místě umístil kolektiv dětí ze ZŠ Bezděkov (4. a 5. ročníku),
kytice
-na 3. místě umístil kolektiv dětí ze ZŠ Bezděkov (5. třída), mísa s
ovocem
Soutěže se účastnilo celkem 5 škol a zařízení a vystaveno bylo celkem
87 prací. Za vzornou reprezentaci dětem i pedagogům děkujeme.

Z činnosti obecního úřadu
V letošním roce byla zrekonstruována kaplička sv. Anny
v Bezděkově, která byla 25.7. slavnostně požehnána panem farářem
Jaroslavem Hůllem. V Tětěticích a na Struhadle byly upraveny plochy
pro kontejnery na tříděný odpad. Na Struhadle na návsi byly
vybudované svodnice pro tekoucí vodu na komunikacích. Zbourána
byla tzv. tesárna v Korytech, která byla v havarijním stavu. Na jejím
místě byl postaven nový sklad pro potřeby obecního úřadu. Obec
zakoupila budovu bývalé firmy SCHWINN v Bezděkově, do které po
rekonstrukci plánuje přesunout obecní úřad se zasedací místností,
služby/ kadeřnictví a knihovnu/ a nově pronajmout prostor pro
veterinární ordinaci. Prostory současného obecního úřadu v č.7 pak
přestavět na obecní byty. Zakoupeny a instalovány byly nové herní
prvky na zahradě mateřské školy. Vypracován byl projekt na
rekonstrukci komunikace k fotbalovému hřišti, projekt na přestavbu
bytu v základní škole na jídelnu a družinu popř. učebnu, projekt na
parkovací stání před školou s posunutím autobusové zastávky a
chodníkem a projekt na vodovod do Poborovic. U všech těchto
projektů nyní čekáme na schválení příslušných orgánů a vydání
stavebního povolení. U projektanta je projekt na chodníky od pomníku
k pivovaru a od kostela k nádraží.
V současné době probíhá částečná revitalizace hřbitova. Při sekání
plochy za hřbitovem bylo zjištěno, že veškeré rostliny nepřerůstají
hřbitovní zeď, ale vyrůstají přímo z ní a silně ji tím narušují. Bylo
rozhodnuto o jejich odstranění, abychom zabránili dalšímu vlhnutí a
poškozování zdiva. Protože je v listopadu plánovaná rekonstrukce
cesty od brány ke hlavnímu kříži a po stížnostech kamenických firem
na vzrostlé buxusy, budou buxusy odstraněny. Keře jsou přerostlé,
uvnitř proschlé a nelze je proto ostříhat na vyhovující velikost.
Kamenické firmy si stěžují na jejich kořeny a kvůli jejich velikosti i
špatnou manipulaci s technikou. Některé buxusy vrostly do
náhrobních kamenů, hroby tedy nelze dále pronajímat. Jiné vrostly do
schodů na hřbitově a neumožňují jejich používání. Někteří návštěvníci
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Starostka obce děkuje
ěkuje paní Marii Hanušové a Magděě Šabatkové za
pomoc při úklidu a přípravě
příprav požehnání kaple sv. Anny v Bezděkově.
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Družstvu ve složení: J. Dums, J. Šulda, P. Grassl, L. Kadlec, P. Dums
a F. Šlechta srdečně
č ě gratulujeme.

Svoz objemného odpadu
Kontejnery pro jarní svoz objemného odpadu z domácností budou
přistaveny na těchto obvyklých místech :

v Bezděkově u hasičské zbrojnice a v Korytech na návsi
u Kloudů od pátku 20.11. do neděle 22.11. 2020
Pozor ! Do těchto kontejnerů nelze ukládat nebezpečný odpad a vyřazené
elektrozařízení.

POZOR !!!!!! Větve stromů a keře vedle kontejnerů
neodkládejte! Využijte obvyklá stanoviště pro bioodpad
v Bezděkově u kostela a v Korytech u tesárny.

Bezplatný sběr nebezpečných odpadů
Tato akce se uskuteční v sobotu 21.11.2020 dle následujícího
časového harmonogramu:
08:00 – 08:15 Koryta
08:20 – 08:45

Bezděkov

Přijímány budou následující druhy odpadů:
-

Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky
Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
Lednice
Pneumatiky – osobní

Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte na příjezd
sběrných vozů!
Akce se uskuteční jen za příznivější epidemiologické
situace, v případě zrušení budete informováni obecním
rozhlasem

A zase odpady…….
Žádáme všechny, aby udržovali čistotu a pořádek v okolí kontejnerů
na tříděný odpad a aby odkládali do kontejnerů odpad, který tam
skutečně patří. Velkoformátové věci, které se nevejdou do kontejneru
nenechávejte ležet vedle nádob, ale odpad doma zpracujte na menší
části / např. krabice od nábytku nebo televizí/ a pak teprve vhoďte do
kontejneru . To samé platí, pokud vyhazujete pytel plný plastů, který
postavíte vedle kontejnerů. Žádáme vás, abyste pytel vysypali do
kontejneru. Upozorňujeme , že kontejnery mají na zadní části ještě
jeden otvor, kterým můžete odpad vhazovat. Často se stává, že
kontejnery jsou z přední části plné, odpad odložený u kontejneru, ale
zadní část kontejneru je poloprázdná. Do kontejnerů na bioodpad patří
jen a pouze bioodpad. Hnědý kontejner je jen na větve, zelený pro
ostatní bioodpad. Stává se často, že zde nalezneme pytle se směsným
odpadem z domácností. Ten patří pouze do popelnice. Do kontejnerů
na použitý kuchyňský olej pak vkládejte jen lahve o maximální
velikosti 1,5litru, na které je otvor z boku popelnice uzpůsoben.
Protože nevhodné umístění kontejnerů v blízkosti kostela řeší
zastupitelstvo dlouhodobě, rozhodlo se, že kontejnéry přemístí na
dolní část parkoviště u budovy firmy SCHWINN. Tyto prostory jsou
hlídány kamerou a jsou pro obyvatele obce snadno přístupné.
Děkujeme všem, kteří svůj odpad třídí a není jim lhostejný vzhled
obce. Při třídění odpadu pak mysleme i na lidi, kteří náš odpad dále
zpracovávají, ať na třídících linkách v odpadové společnosti a nebo u
nás v obci.
Děkujeme

Připomínáme , že můžete bezplatně využívat sběrný dvůr
v Klatovech.

