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Výměna kotlů
Připomínáme našim občanům, že povinná výměna kotlů 1. a 2. emisní
třídy, zatím platí do 31. srpna 2022. Vláda však 7. dubna 2022 podpořila
návrh ministerstva životního prostředí na dvouleté odložení zákazu
používání kotlů 1. a 2. emisní třídy a kotlů bez označení emisní třídy. Zatím
však tento návrh nebyl schválen parlamentem ČR. V současné době tak
stále platí zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který je v platnosti od
1. 9. 2012, bylo stanoveno desetileté přechodné období, které sloužilo k
ukončení provozu kotlů používaných v jednotlivých rodinných domcích. Za
účelem naplňování podmínek výše uvedeného zákona bylo Plzeňským
krajem pro jednotlivé žadatele vyhlášeno několik výzev, jejichž cílem bylo
zmírnit finanční dopad vyvolaný výměnou kotlů. Pokud zákon zůstane
v platnosti, může na podzim v případě čoudících komínů, odbor ŽP Klatovy
provést kontrolu dané nemovitosti. Možné sankce za nedoložení
potřebných dokladů (revize zařízení, používání zakázaných paliv) mohou
dosahovat částek 20, resp. 50 tisíc Kč. S ohledem na výše uvedené
informace na vás apelujeme, abyste přesto s výměnou starého kotle
neotáleli a jeho výměnu rozhodně nenechávali na poslední chvíli.
*******

Co se u nás bude v nejbližší době dít?
23.4.2022 – Výšlap za čuníkem – TJ Sokol Bezděkov zve na výlet do Čachrova.
Sraz v 9 hodin na nádraží v Bezděkově. Více informací na tel. 605 215 508
6.5.2022 – Rallye Šumava 2022 v Poborovicích – tímto děkujeme obyvatelům
Poborovic za vstřícný přístup k závodům
12.5. 2022 – Vítání občánků – s kulturním pásmem vystoupí žáci ZŠ Bezděkov

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 13.5. do neděle 15.5.2022
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!

Bezplatný sběr nebezpečných odpadů
Tato akce se uskuteční v sobotu 14. 5. 2022 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!

Připomínáme, že do kontejnerů na bioodpad patří skutečně jen
bioodpad. Nevhazujte odpad stavební ani komunální!!!!

Z činnosti obecního úřadu
V letošním roce Obec Bezděkov plánuje několik investičních akcí. Od
minulého roku probíhá rekonstrukce budovy čp. 180 tj. bývalé firmy
SCHWINN. V červnu by měla být rekonstrukce dokončena, poté bude do
nových prostor přestěhován obecní úřad, knihovna a kadeřnictví. Nově zde
vznikne veterinární ordinace a sál pro kulturní akce. Další akcí je výměna
plynových kotlů v mateřské školce, na kterou obec získala dotaci 300 000,Kč od Plzeňského kraje. Plánovaná je i rekonstrukce chodníku od pomníku
ke škole. V příštím roce plánuje společnost ČEZ demontáž venkovního
vedení NN a nahrazení novým kabelovým vedením v Korytech. Na nové
kabelové vedení navazuje i rekonstrukce místního veřejného osvětlení,
které je v majetku obce. Pro jeho rekonstrukce je již zpracován projekt a
vydáno územní rozhodnutí. Obec též plánuje rekonstrukci sportovního
hřiště u základní školy, která je ale podmíněná získáním dotace z MMR. Na
dvoře školy by mělo vzniknout víceúčelové hřiště pro různé míčové sporty,
doskočiště pro skok daleký a 40 metrové dráhy pro běh. Z akcí, které již
proběhly, můžeme jmenovat úpravu parkovací plochy před hasičskou
zbrojnicí v Bezděkově či nákup komunální techniky - žacího traktoru.
Samozřejmě se v našich obcích najde spousta dalších věcí, které bychom
mohli vylepšit, bohužel další investice a opravy budou záležet na financích,
které budou přicházet do obecního rozpočtu a na dotacích, o které bude
obec v této nejisté době žádat.
OÚ Bezděkov

Matematický klokan
Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž původem
z Austrálie, která se v současnosti organizuje cca ve 100 zemích světa. V České
republice je vyhlašovatelem soutěže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Soutěžící se podle věku dělí do šesti kategorií. V kategorii „Cvrček“ pro děti 2. -3.
tříd obsadil v okresním kole vynikající

1. místo Tomáš Skála- žák ZŠ Bezděkov
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších školních úspěchů!!!

ÚSPĚCH ŠACHOVÉHO KROUŽKU
1. místo v okresním kole a postup do krajského, získalo družstvo šachistů při ZŠ
Bezděkov. Družstvo ve složení Anežka Doubravka Nová, Vojtěch Dundr, Michal
Mlnařík, Josef Našinec trénuje v rámci ŠD v šachovém kroužku pod vedením Ing.
Vladimíra Končického.
Gratulujeme☺

NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ – LETNÍ SEMESTR 2022
ANGLIČTINA:
 Začátečníci
 Mírně pokročilí
 Pokročilí

(pondělí 17:00 hod.) počet volných míst: 4
(pondělí 18:00 hod.) počet volných míst: 1
(středa 16:30 hod.) počet volných míst: 2

Ukázkové hodiny:

STŘEDA 20. 4. 2022 A PONDĚLÍ 25. 4. 2022
Cena kurzu: 1.650,00 Kč / pololetí

NĚMČINA:
 Mírně pokročilí 1
 Mírně pokročilí 2
 Pokročilí

(úterý 16:30 hod.)
(úterý 16:30 hod.)
(úterý 18:00 hod.)

počet volných míst: 2
počet volných míst: 4
počet volných míst: 2

Ukázkové hodiny:

ÚTERÝ 19. 4. 2022 A 26. 4. 2022
Cena kurzu: 2.000,00 Kč / pololetí

Kurzy se konají na adrese Koryta 63, Klatovy. V případě zájmu nás
kontaktujte na tel. č.: 607805400, emailem: kurzykoryta@seznam.cz nebo na
facebooku @Jazykové kurzy.

