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Z činnosti obecního úřadu 

 

V září končí volební období stávajícího zastupitelstva, a proto jsme se rozhodli 

připomenout hlavní investiční akce, které byly realizovány a financovány z 

rozpočtu obce nebo s přispěním dotačních finančních prostředků v uplynulém 

volebním období. Od začátku roku 2019 proběhla demolice tzv. tesárny v 

Korytech a na jejím místě byl vybudován nový sklad pro potřeby obecního 

úřadu. V mateřské školce byly instalovány nové herní prvky, pro potřeby 

jednotky hasičů byl zakoupen nový dopravní automobil Volkswagen. 

V Poborovicích, kde měli občané dlouhotrvající problémy s kvalitou a množstvím 

vody, byl vybudován vodovod. Zrekonstruována byla studna na Vítané. Proběhla 

částečná revitalizace a úprava cest na hřbitově, oprava a čištění památníku 

padlým v Bezděkově. Před hlavním vchodem do kostela sv. Václava byla 

provedena výměna povrchu přístupové cesty, kdy původní mlat byl vyměněn za 

žulové kostky, protože docházelo k nanášení písku a nečistot do vnitřních 

prostor kostela. Výměna povrchu přístupové komunikace a parkovacího stání 

proběhla i před hasičskou zbrojnicí v Bezděkově. U základní školy bylo 

vybudováno parkovací stání a ve škole byl zrekonstruován nevyužívaný byt 

školníka na dvě třídy pro družinu, výdejnu obědů a jídelnu. Obci se podařilo 

koupit nemovitost čp. 180, bývalou provozovnu SCHWINN, jejíž prostory byly 

přebudovány na prostory obecního úřadu, knihovny, veterinární ordinace, a 

kadeřnictví. V nemovitosti vznikl i sál pro kulturní akce. Obec zakoupila nový žací 

stroj ISEKI pro potřebu úprav veřejného prostranství. V současné době probíhá 



výměna plynových kotlů v mateřské školce za nové kotle kondenzační. Poslední 

akcí, která nás v tomto volebním období ještě čeká, je rekonstrukce chodníku od 

pomníku ke škole v Bezděkově. Na rekonstrukci chodníku obec žádala o dotaci, 

bohužel ji nezískala. Přesto zastupitelstvo obce rozhodlo, že rekonstrukce 

chodníku bude realizována z finančních prostředků obce. Rekonstrukce 

proběhne během měsíce srpna. Staveniště již bylo předáno firmě JSF stavební 

s.r.o. Při rekonstrukci dojde k posunutí a osvětlení přechodu pro chodce a 

výměně stávajícího povrchu za zámkovou dlažbu. 

 

******* 
 

Co se u nás bude dít do konce roku 2022 

 

30.7.    Spiessovy letní slavnosti – divadelní představení ochotníků  

20.8.    Do Annína s Kamilem – turistický pochod 

27.8.    Sokolský pětiboj – Sokol Aréna 

8.9.      Den otevřených dveří nového obecního úřadu a provozoven  

              v čp. 180  

27.9.    Václavský koncert – koncert GOSPEL TIME v kostele sv. Václava 

 1.10.   Bezděkovské kolečko – turistický pochod 

18.10.  Sousedské posezení 

16.11.   Lampionový průvod 

3.12.     Vánoční trhy 

27.12.  Odtučňovací procházka 

 

 

 



Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstva obce se uskute
Volební místnosti budou otevř
14 hodin. Letos budou volební místnosti v
úřadu a v Korytech v zasedací místnosti hasi
 
 

Obecní úřad Bezděkov oznamuje, že ve 
stěhování uzavřen. Od 8. 8. 2022 se na Vás t
úřadu Bezděkov čp. 180.  
Knihovna bude nadále fungovat ve stávajících prostorech do 31.8., od 5.
bude otevřena v nových prostorech obecního ú
ordinace MVDr. Venduly 
Formanové budou otevřeny v
 

Rozmohl se nám v
 
V naší obci žijí lidé s většinou dobrými úmy
odkladatelé. Pokud mají doma v
radost a užitek, odloží ji u kontejnér
oblečení, pracovní boty, ale i su
vystavené zboží leží u kontejnér
zboží tak ztrácí na své „atraktivit
úřadu dojde trpělivost a po odkladatelech uklidí. Takže touto cestou prosíme 
všechny odkladatele, aby po
druhou šanci, vozili svůj odpad do sb
užitek do kontejnerů na obleč
Děkujeme za pochopení. 

 

Volby do zastupitelstev obcí 2022 

 

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční v pátek a sobotu 23. a 24. zá
Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v 

. Letos budou volební místnosti v Bezděkově v sále nového obecního 
zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Korytech.

UPOZORNĚNÍ  
 

ěkov oznamuje, že ve dnech 1. - 5. 8. 2022
en. Od 8. 8. 2022 se na Vás těšíme v budově

Knihovna bude nadále fungovat ve stávajících prostorech do 31.8., od 5.
nových prostorech obecního úřadu. Provozovny

 Leiderové / dříve Beránkové/ 
řeny v průběhu měsíce srpna. 

 
Rozmohl se nám v obci takový nešvar…….

ětšinou dobrými úmysly. Pro zjedno
mají doma věc, která by mohla zřejmě ještě

radost a užitek, odloží ji u kontejnérů na tříděný odpad např
ení, pracovní boty, ale i suť, keramické vrhlíky atd. A tak nám nabízené

zboží leží u kontejnérů, občas na něj zaprší, kočky se též podívají
zboží tak ztrácí na své „atraktivitě“  do té doby, než zaměstnanc

livost a po odkladatelech uklidí. Takže touto cestou prosíme 
e, aby pokud chtějí udělat dobrý skutek a cht
ůj odpad do sběrného dvora a věci, které mohou mít ješt

ů na oblečení, boty a hračky například k

 

 

 

pátek a sobotu 23. a 24. září 2022. 
v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 

sále nového obecního 
Korytech. 

5. 8. 2022 bude z důvodu 
budově nového obecního 

Knihovna bude nadále fungovat ve stávajících prostorech do 31.8., od 5.9. pak 
rovozovny veterinární 

íve Beránkové/ a kadeřnictví Jany 

obci takový nešvar…….☺ 

ly. Pro zjednodušení jim říkejme 
ještě někomu přinést 

odpad např. dětskou obuv a 
A tak nám nabízené 
čky se též podívají a 
ěstnancům obecního 

livost a po odkladatelech uklidí. Takže touto cestou prosíme 
ý skutek a chtěli dát věcem 
ěci, které mohou mít ještě 
říklad k prodejně TESCO. 



 
 

Přijímáme přihlášky na kurzy angličtiny pro děti: 
Zahájení kurzů: září 2022 

Děti budou na zápise rozděleny do skupinek dle věku (počet dětí ve 

skupince: 6) 

Výuka bude probíhat 1x týdně v odpoledních hodinách 

Přihlášky a více informací na: tel.: 607805400, emailem: 
kurzykoryta@seznam.cz nebo na facebooku: Jazykové kurzy 

 

 

Ohlédnutí za květnovým Vítáním občánků 

              

 

       Jiřík Terš                    Eliáš Patočka                   Mareček Starý      
        z Koryt                          z Vítané                            z Bezděkova 

 


