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Poděkování voličům
Ve dnech 23.-24.září 2022 se konaly po čtyřech letech volby do obecního
zastupitelstva. V našem volebním obvodě přišlo k volbám 34,92% voličů,
kteří odevzadli 2 306platných hlasů. V naší obci je voleno patnáctičlenné
zastupitelstvo. Chtěli bychom touto cestou poděkovat nejen volebním
komisím, které se podílely na bezchybném průběhu voleb, ale zvláště pak
Vám voličům. I přesto, že v naší obci byla sestavena jen jedna kandidátka,
přišli jste volit a ukázat tak zájem o dění v obci. Vážíme si každého Vašeho
hlasu, který jste nám dali, jsme připraveni Vaši důvěru nezklamat a dál
pracovat na rozvoji naší obce tak, aby se nám zde spokojeně žilo.

Termín ustavujícího zasedání
Dle platné legislativy musí proběhnout nejpozději do 25 dní po vyhlášení
výsledků voleb ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. V naší
obci je termín stanoven na 20. října 2022. Zasedání proběhne v sále nového
obecního úřadu čp. 180 od 18 hodin. Na zasedání složí zvolení zastupitelé slib,
proběhne volba starosty a místostarosty, ustanovení finančního a kontrolního
výboru a další činnosti nezbytné pro práci zastupitelstva v novém volební období
2022–2026.

Pozor na podvodníky
Upozorňujeme naše spoluobčany na podvodníky, kteří na území naší obce
telefonicky osloví občana a sdělí mu, že vyhrál dárek, který mu chtějí předat.
Smluví si s ním návštěvu a pokud jej občan sám pozve k sobě domů, nejedná se
o podomní prodej, který je řešen zákonem. V momentě, kdy návštěva předá
malý dárek, začne velké přemlouvání k nákupu nepotřebného, ale výrazně
předraženého produktu. Apelujeme na všechny spoluobčany, aby při
telefonickém hovoru přemýšleli, komu řeknou svoji adresu a koho si pozvou
domů.

Přemístění poštovní schránky
Zřejmě jste si již všimli, že poštovní schránku u prodejny COOP Česká pošta
odstranila. V Bezděkově tak zůstala jedna poštovní schránka na bývalém
obecním úřadě na adrese Bezděkov čp. 7. Požádali jsem o přesunutí poštovní
schránky k novému obecnímu úřadu na adresu čp. 180, tak, aby občané měli
služby pohromadě v centru obce. V současné době pošta naši žádost vyřizuje.

Umístění kontejnerů u obchodu COOP
Pro zkvalitnění služeb v obci a snadnější dostupnost při třídění odpadů byly
umístěny tři kontejnery na separovaný odpad k prodejně COOP v Bezděkově. Na
tomto místě můžete odložit papír, kovy a plasty.

Ordinační,otvírací a úřadní hodiny
Obecní úřad
Obecní knihovna
PO, ST 8-12 13-17 hod
PO 17-19 hod
PÁ 9-12hod
Kadeřnictví
Veterinární ordinace
ÚT,ČT 9 -15 hod
ÚT, ČT 16-18 hod
ostatní dny dle telefonické domluvy ostatní dny dle telefonické domluvy
na tel. 776 606 887
na tel. 771 270 264
Prodejna COOP
PO 6.30-12 12.30-14 hod
ÚT 6.30-12 12.30-15.30 hod
ST 6.30-12 12.30-14 hod
ČT 6.30-11.30 13-14 hod
PÁ 6.30-11.30 13-14hod
SO 7-10 hod

UPOZORNĚNÍ !! Od 26.-29.10. je prodejna COOP z důvodu
čerpání dovolné UZAVŘENA !!

Nabídka občanům
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 22.10.2022 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 prosím na příjezd sběrných vozů.

Svoz objemného odpadu
Kontejnery pro podzimní 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 21.10. do neděle 23.10.2022
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 a v Korytech

Uložení kabelového vedení NN v Korytech
Jak již si občané Koryt jistě všimli, byly zahájeny stavební práce společností
ČEZ Distribuce a.s. v jejich obci. V rámci stavby bude provedena demontáž
stávajícího venkovního vedení nízkého napětí, uložení nového kabelového
vedení na pozemcích podél stávajícího oplocení domů nebo v místních
komunikacích a napojení nemovitostí. Současně provede Obec Bezděkov
výměnu současného veřejného osvětlení za úspornější. Na tento projekt
požádá obec o dotaci z dotačího programu Ministerstva průmyslu a
obchodu.

Přehled kulturních pořadů
2022
18.10. Sousedské posezení – „ Posezení nad starými fotografiemi aneb Co se
našlo při stěhování“ od 17.30 hod v novém sále OÚ v Bezděkově
03.11. Historie obce Koryta - přednese historik a archivář muzea v Klatovech
Jan Jirák – zasedací místnost hasičské zbrojnice v Korytech od 18 hodin
16.11. Lampionový průvod – start na návsi u kostela v Bezděkově v 17 hodin,
čaj pro zahřátí, omalovánky a kvíz bude připraven v cíli – v sále OÚ
3.12. Vánoční trhy – od 15 hodin koncert v kostele sv. Václava v Bezděkově,
/vystoupí žáci kytarového kroužku při DDM Klatovy/, u kostela stánky
s občerstvením a vánočními dekoracemi, vyrábění pro děti s Natálkou
v budově nového OÚ
9.12. Tvoření vánočních ozdob z korálků - zasedací místnost hasičské
zbrojnice v Korytech od 18 hodin
24.12. Půlnoční mše v kostele sv. Václava v Bezděkově
27.12. Odtučňovací procházka se Sokolem – sraz na kruhovém objezdu v
Bezděkově, čas bude upřesněn

2023
5.1. Tříkrálový koncert – pěvecký sbor „GOSPEL TIME“ při ZUŠ Klatovy
pod vedením Jaroslava Pletichy vystoupí od 18 hodin v kostele sv. Václava
v Bezděkově
24.3. Sousedské posezení- hudební večer se skupinou SENTIMENT od 19 hodin
v sále obecního úřadu v Bezděkově

