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Obec Bezděkov zve všechny  

na   Sousedské posezení, 
které se koná v úterý 10.3.2020 od 17 hodin v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice v Bezděkově. Tentokrát je 

spojené s promítáním divadelního představení Spiessových 
letních slavností 2019. 
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        Potřebujete oblečení, hračky, nářadí na zahradu a ostatní věci? Jestli se 
Vám nechtějí  kupovat nové a drahé, budeme rádi, když se přijdete  podívat.   

                                                 Těšíme se na Vás  

                                  Kontakt: Lobodášová  Lenka 722 003 846 

                                          Havlíčková  Eva 776 699 818                



Vítání občánků 

     Ve čtvrtek 27.února 2020 se v Bezděkově obnovila tradice 
Vítání občánků. V loňském roce se v našem obvodu narodilo 9 
dětí, 6 z nich se setkalo v zasedací místnosti hasičské zbrojnice 
v Bezděkově, aby byly slavnostně přivítáni  starostkou obce. O 
kulturní program se postaraly děti ze základní školy v Bezděkově. 

                                       Další fotografie lze prohlédnou na web.stránkách obce 

     

 

Úspěch bezděkovských šachistů 

16.1.2020 se účastnila 2 družstva šachistů ZŠ Bezděkov okresního přeboru  škol 
v Klatovech. 
Družstvo ve složení: Filip Dundr, Anežka Nová, Vojta Dundr a Markéta 
                          Našincová se umístilo na 2.místě a postupuje do krajského kola. 
Družstvo ve složení: Matyáš Opálko, Michal Mlnařík, Viktor Bárta a Josef  
                         Našinec obsadilo ve velmi silné konkurenci 5. místo. 
Šachisté trénují v rámci kroužku ŠD pod vedením Ing. Vladimíra Končického 
nebo v Šachklubu Sokol Klatovy. 
Blahopřejeme k velmi pěkným individuálním výkonům a děkujeme za 
reprezentaci školy a obce.  

                              

Matematická olympiáda 5.ročníků  

Nejen šachy umí  hrát žáci naší základní školy, úspěšní jsou i v matematice. To 
dokázali v okresním kole matematické olympiády pro 5. ročníky.Vynikající  

1.místo obsadila Tereza Voráčková, 3.místo pak Vašek Novotný. 

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 17.dubna do neděle 

19.dubna 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 18.04.2020 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.  



SEZNAM AKCÍ NA ROK 2020 
 
19.3. Beseda Jordánsko, Izrael – Koryta  

2.4. Jarní dekorace - Koryta 

12.4. Velikonoční sokolská procházka -Bezděkov 

30.4. Stavění Májky Bezděkov, Koryta 

30.5. Den dětí - Koryta 

25.7. Vysvěcení kapličky sv. Anny v Bezděkově 

26.7. Pouťová mše v kostele sv. Anny na Římku 

1.8. Spiessovy letní slavnosti + taneční zábava- Bezděkov 

29.8. Kuličkyáda- Koryta 

26.9. Bezděkovské kolečko 

Září – Soutěž malých hasičů „ Memoriál J. Pekárka“ 

říjen – Podzimní tvoření – Koryta 

27.10. Halloween - Koryta 

16.11. Lampionový průvod – Bezděkov 

28.11. Rozsvícení vánočního stromku - Koryta 

6.12. Vánoční trhy + vánoční koncert- Bezděkov 

prosinec – Beseda o vánočních zvycích s J. Jirákem - Koryta 

27.12. Sokolská odtučňovací procházka- Bezděkov 


