
  

            OBECNÍHO ÚŘADU BEZDĚKOV          

Obecní úřad Bezděkov zve všechny

Vánoční tvoření
dne 6.12.2019 od 17 hodin do zasedací místnosti hasičské 

zbrojnice

Vánoční trhy spojené s

které se konají 8.12.2019 od 15 hodin na prostranství u 

kostela v Bezděkově. Od 16 ho

sv.Václava děti z DDM Klatovy pod vedením p. uč. Bělochové 

Vánoční sousedské posezení
dne 12.12.2019 od 17 hodin v

zbrojnice

se uskuteční 24. 

 sv. Václava v Bezděkově

 

 

 

 

INFORMAČNÍ                                         
LIST 

ÍHO ÚŘADU BEZDĚKOV          
listopad  / 2019 

 

Pozvánky 

Obecní úřad Bezděkov zve všechny
 na 

Vánoční tvoření pro děti s Natálkou Vítovcovou 
dne 6.12.2019 od 17 hodin do zasedací místnosti hasičské 

zbrojnice v Bezděkově 

 

ánoční trhy spojené s koncertem dětí z DDM Klatovy,

které se konají 8.12.2019 od 15 hodin na prostranství u 

Bezděkově. Od 16 hodin pak zazpívají v

DDM Klatovy pod vedením p. uč. Bělochové 

 

Vánoční sousedské posezení 
dne 12.12.2019 od 17 hodin v zasedací místnosti hasičské 

zbrojnice v Bezděkově 

 

Půlnoční mše  

se uskuteční 24. prosince 2019 v 21.30 hod v

sv. Václava v Bezděkově 

                                       

ÍHO ÚŘADU BEZDĚKOV          

Obecní úřad Bezděkov zve všechny 

Natálkou Vítovcovou  
dne 6.12.2019 od 17 hodin do zasedací místnosti hasičské 

DDM Klatovy, 

které se konají 8.12.2019 od 15 hodin na prostranství u 

ak zazpívají v kostele 

DDM Klatovy pod vedením p. uč. Bělochové  

místnosti hasičské 

21.30 hod v kostele 

 



 

Upozornění obecního úřadu 

  Obec Bezd ěkov upozor ňuje na novou Obecn ě závaznou vyhlášku 
obce č. 3/2019 o místním poplatku ze ps ů.  
  Držitel psa staršího 3 m ěsíců je povinen uhradit poplatek 150 K č 
za jednoho psa a 225 K č za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele. Poplatek je splatný nejpozd ěji do 31. b řezna příslušného 
kalendá řního roku. 

 

   Obec Bezděkov žádá všechny občany, aby nenechávali směsný 

odpad z domácnosti u kontejnerů. Kontejnery jsou určeny jen pro 

odpad tříděný. V poslední době se pravidelně po víkendu u 

kontejnerů povalují pytle s netříděným odpadem. Zvířata pytle 

roztrhají a odpad roztahají kolem kontejnerů. Určitě není dobrou 

vizitkou obce, když při hlavní silnici u kostela leží halda odpadků. 

Zaměstnanci obecního úřadu pak pravidelně v pondělí musí po 

někom uklízet. Sama Obec Bezděkov nemá možnost komunální 

odpad likvidovat a musí platit mimořádné vývozy. Peníze, které obec 

zaplatí za likvidaci cizího odpadu, pak samozřejmě chybí někde jinde. 

V důsledku tak platíme, za neschopnost někoho zaplatit si vlastní 

popelnici, všichni dohromady. Vzhledem k tomu, že se situace 

pravidelně opakuje, rozhodl se obecní úřad instalovat ke stanovištím 

kontejnerů kamery. 

Prodej známek na popelnice 

Známky na popelnice se budou prodávat 

 od 2. prosince 2019 do 15. ledna 2020 na obecním úřadě 

v Bezděkově. 

Ceny známek na rok : Sezona I.  1930 Kč 

         1x14 dnů  1450 Kč                    

          1x30 dnů  1100 Kč   



V roce 2019 bylo čerpáno z

280 230 Kč. Peníze byly použity na zřizování nových 

oplocenek v lesích v majetku 

orientačních ukazatelů rychlosti projíždějícich vozidel 

v Bezděkově a v Korytech, na vybavení JSDHO Bezděkov 

a na rekonstrukci pomníku obětem 1. a 2. sv.války 

v Bezděkově. 

 

Obec  Bezděkov  nabízí samovýrobu jehličnatého 

za 100 Kč/prm včetně DPH

Bližší informace p. Klasna  602

************************
Vánoce plné pohody, lásky a pokoje

v roce 2020 zdraví, štěstí a osobních a pracovních úspěchů

přeje Obecní úřad Bezděkov

                       

 

roce 2019 bylo čerpáno z dotací Plzeňského kraje 

230 Kč. Peníze byly použity na zřizování nových 

lesích v majetku Obce Bezděkov

orientačních ukazatelů rychlosti projíždějícich vozidel 

Korytech, na vybavení JSDHO Bezděkov 

a na rekonstrukci pomníku obětem 1. a 2. sv.války 

 

Nabídka 

Obec  Bezděkov  nabízí samovýrobu jehličnatého 

palivového dříví 

za 100 Kč/prm včetně DPH 

Bližší informace p. Klasna  602 129 331

*********************************************
Vánoce plné pohody, lásky a pokoje

roce 2020 zdraví, štěstí a osobních a pracovních úspěchů

přeje Obecní úřad Bezděkov 
                              

   

dotací Plzeňského kraje 

230 Kč. Peníze byly použity na zřizování nových 

ezděkov, k osazení 

orientačních ukazatelů rychlosti projíždějícich vozidel 

Korytech, na vybavení JSDHO Bezděkov 

a na rekonstrukci pomníku obětem 1. a 2. sv.války 

Obec  Bezděkov  nabízí samovýrobu jehličnatého 

331 

********************* 

Vánoce plné pohody, lásky a pokoje,  

roce 2020 zdraví, štěstí a osobních a pracovních úspěchů 

                               



                                

Oznámení obecního úřadu

Obecní úřad Bezděkov oznamuje, že ve dnech 

23.12.2019 

 z důvodu svátků a čerpání dovolené

Děkujeme za pochopení 

V roce 2020 bude v

Rodičům dětí narozených v

s před

       Rekondiční a regenerační masáže

v budově obecního úřadu v

info Petr Dolejší tel. 606

Oznámení obecního úřadu 

Obecní úřad Bezděkov oznamuje, že ve dnech 

23.12.2019 – 1.1.2020 bude uzavřen

důvodu svátků a čerpání dovolené

Děkujeme za pochopení  

 

V roce 2020 bude v obci znovu zavedena tradice 

Vítání občánků 

dětí narozených v roce 2019 bude na slavnostní akt 

předstihem zaslána pozvánka 

 

 

Rekondiční a regenerační masáže

budově obecního úřadu v Bezděkově

Petr Dolejší tel. 606 134 346

 

Obecní úřad Bezděkov oznamuje, že ve dnech  

1.1.2020 bude uzavřen 

důvodu svátků a čerpání dovolené                                                                             

 

obci znovu zavedena tradice  

bude na slavnostní akt 

Rekondiční a regenerační masáže 

Bezděkově 

346 


