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Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24.a 25.května 2019
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24.května od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 25. května od 8.00 do 14.00 hodin v těchto volebních
místnostech :
volební okrsek č.1 Bezděkov, hasičská zbrojnice Bezděkov – pro voliče
s trvalým pobytem v částech obce Bezděkov, Poborovice a Vítaná
volební okrsek č. 2 Koryta, hasičská zbrojnice Koryta – pro voliče s trvalým
pobytem v částech obce Koryta, Tetětice a Struhadlo

Výzva majitelům psů
Vzhledem k častým stížnostem na volně pobíhající psy,
upozorňujeme jejich majitele na Obecně závaznou vyhlášku Obce
Bezděkov č.2/2014 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných
prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku. Žádáme proto majitele psů, aby své psy měli u svých
domů řádně zabezpečené proti jejich úniku a při venčení je
nenechávali bez dozoru a měli je vždy na vodítku.
Děkujeme

Bezplatný sběr nebezpečných odpadů
Obec Bezděkov ve spolupráci se společností Pošumavská odpadová
s.r.o. pořádají sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry. Tato akce
se uskuteční
v sobotu 20.04.2019 dle následujícího časového harmonogramu:
08:00 – 08:15 Koryta
08:20 – 08:45 Bezděkov

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Pošumavská
odpadová s.r.o. vybavené speciálními nádobami pro sběr
nebezpečných odpadů.
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
Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob
komunálního odpadu rozmístěných ve vaší obci.
Tyto služby jsou pro občany zdarma!!!
Další informace poskytne Obec Bezděkov
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte na příjezd
sběrných vozů.

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 19.dubna do neděle 21.dubna 2019
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 velkoobjemových kontejnerů !!!
Možnost využívání sběrného dvora v Klatovech
Členstvím naší obce ve společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o, máte
možnost celoročně zdarma využívat pro uložení veškerého odpadu
sběrný dvůr v ulici Dr. Sedláka v Klatovech.
Provozní doba sběrného dvora:
Období:

duben - říjen

listopad - březen

pondělí – pátek

12:00 – 19:00

11:00 – 18:00

sobota

14:00 – 19:00

11:00 – 17:00

neděle

14:00 – 20:00

14:00 – 17:00

Dne 20.4.2019 proběhne v Korytech sběr železného šrotu
pod záštitou SDH Koryta, více informací v letáku, který
bude distribuován
Pokud máte zájem o pozvánky na akce SDH Koryta-pište na
sdh.koryta@seznam.cz

Kulturní a společenské akce v roce 2019
30.4. Stavba májky Bezděkov , Koryta
24.5. Noc kostelů Bezděkov
31.5. Dětský den Bezděkov
15.6. 100. výročí TJ Sokol Bezděkov
27.7. Spiessovy letní slavnosti Bezděkov
Červenec memoriál Josefa Černého v kopané
31.8. Bezděkovský pětiboj dvojic
31.8. Kuličkyáda Koryta
3.9. Položení Kamenů zmizelých rodině Beckových
28.9. Hasičská soutěž dětských družstev „O pohár starosty obce –
memoriál J. Pekárka“
28.9. Bezděkovské kolečko – turistický pochod
Říjen Hallowen Koryta
16.11. Lampiónový průvod
8.12. Vánoční trhy
20.12. Vánoční koncert
27.12. Sokolská odtučňovací procházka

