Díl jedenáctý
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Vážení spoluobčané,
buďme ohleduplní vůči ostatním!!!
Máte chuť si vyjít v Bezděkově na
procházku? Dám Vám jednu radu. Nedívejte se
kolem sebe, ale hlavně pod sebe, abyste si nepřinesli z procházky
suvenýr. Jen takovou trasu od kontejnerů na tříděný odpad u kostela
k bufetu „U Kuličků“ zdobí 26 psích hromádek a to vůbec nemusíte
hledat. Ještěže se začaly budovat nové silnice a chodníky. Na takovém
novém asfaltu se psí výkaly krásně vyjímají a našinec se při svém
slalomu mezi exkrementy ani příliš nenadře. Horší je to, pokud tlačíte
před sebou kočárek nebo pokud jdete s malým dítětem. Bez „úrazu“
domů určitě nedojdete.
Podle nové obecní vyhlášky se smí psi pohybovat na území obce
pouze na vodítku. Copak majitel pejska nevidí, co se děje na druhém
konci vodítka? Spíše nechce vidět. I když žijeme na venkově,
nepleťme si jej s hnojištěm. Není přece nic jednoduššího než si vzít
s sebou sáček a pozůstatek po pejskovi uklidit. Všichni přece chceme
žít v pěkném prostředí, které nekončí za vraty našeho domu.
PS: Pejsky mám ráda, ať si je každý venčí kde chce a jak chce, ale
přijme zodpovědnost za jejich chování. I já jednoho psa mám.

Zprávy obecního úřadu

15. veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude
konat 26. února 2009 od 18.00 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
Bezděkov
Program :
− zpráva o činnosti rady obce
− rozbor hospodaření, rozpočtové změny
− zpráva hlavní inventarizační komise
− implementace eGovernmentu do činnosti obecního úřadu
− majetkové záležitosti, návrhy smluv
− diskuze zastupitelů a občanů
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 5. a 6. června 2009 v
obvyklých volebních okrscích Bezděkov (pro části obce Bezděkov,
Poborovice,Vítaná) a Koryta (pro části obce Koryta, Struhadlo,
Tetětice), volební místnosti budou v zasedacích místnostech
hasičských zbrojnic v Bezděkově čp. 235 a v Korytech čp. 65.
Upozorňujeme všechny majitele psů, že v případě porušení veřejné
vyhlášky o zákazu volného pobíhání psů, nebude první
přestupek řešen domluvou jako dosud, ale bude
neprodleně předán ke správnímu řízení přestupkové komisi
Městského úřadu Klatovy.
K tomuto kroku se rada obce rozhodla po
posledním napadení občanky obce volně
pobíhajícím psem v doprovodu majitelky.
Místní poplatek ze psa je nutno uhradit nejpozději do konce března
2009!!!
Návrh územního plánu obce již byl posouzen a připomínkován
všemi dotčenými orgány a organizacemi a proto bude během měsíce
svoláno pořizovatelem veřejné projednání v naší obci. Doporučujeme
občanům všech částí obce, aby využili možnosti odborného výkladu
zpracovatele návrhu ing. arch. Jaroslavy Lexové.

CzechPoint – od 1. ledna 2009 můžete na obecním úřadu získat
kromě známých výpisů z katastru nemovitostí, rejstříku trestů,
živnostenského rejstříku i výpis z bodového konta řidičů. V závěrečné
fázi je zapojení obecního úřadu do systému Virtuos (elektronické
podání žádostí z pohodlí domova, stažení potřebných formulářů,
rezervace času na schůzku s úředníkem, postupy v
krizových životních situacích atd. to vše 7 dní v týdnu a
24 hodin denně). Po spuštění systému a úpravě dosud
platných předpisů bude v krátké době možné hradit
běžné poplatky kromě hotovosti a převodem i formou
SMS (krátkých textových zpráv).
Datové schránky – 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon
300/2008 Sb., který mimo jiné zrovnoprávňuje dokument v papírové i
elektronické podobě, ale také ukládá povinnost zřídit datovou
schránku všem úřadům, institucím veřejné správy, samosprávy
právnickým osobám a podnikatelům. Touto formou budou předávána
veškerá rozhodnutí a informace a zamezí se tak nepřebírání
doporučených dopisů a dopisů s barevným pruhem na tzv. doručenky,
protože povinností majitele datové schránky bude vybírání
doručených zpráv a pokud ji do 10 dnů nevyzvedne, bude považována
za doručenou. Tímto systémem se znemožní úmyslné prodlužování
správních a stavebních řízení nepřebíráním pošty účastníky řízení a
pachateli přestupků a trestných činů.
Mogul Šumava Rallye - v neděli 19. dubna 2009 povede po trase
Poleň, Věckovice, Tetětice, začátek obce Koryta
trať rychlostní zkoušky Mogul Šumava Rallye a
Historic Vltava Rallye. Silnice bude uzavřena v
době od 7.00 do 15.00 a vozidla projedou
jedenkrát dopoledne a jedenkrát odpoledne,
bližší informace budou vyvěšeny ve vývěskách.
Zajímavost k 1.1.2009 má obec Bezděkov 908 trvale přihlášených
obyvatel. Za posledních 30 let se počet trvale přihlášených obyvatel
pohyboval vždy jen v rozmezí 800-880 lidí.

Šumavské mlýny
Vážení čtenáři,
tak tu máme opět nový
letopočet a je třeba, jak se říká,
nastoupit v novém. I obyvatelé
části obce Poborovice se
rozhodli přispět svojí troškou
do mlýna – a to doslova.
Po úspěšném seriálu O stromech našeho kraje z pera Václava
Kubovce budete mít možnost se seznámit s historií mlýnů na Úhlavě a
se životem jejich obyvatel, tentokrát ze soukromého archivu Jaroslava
Holakovského, majitele domu čp. 4 v Poborovicích – bývalého mlýna.
Jaké byly vlastně mlýny? Kdysi představovaly jednu z nejpřitažlivějiších ozdob krajiny, bělostně zářící do dáli a hlučící u mnoha řek, potoků a lesklých rybníků. Už z dávných časů doby kamenné jsou doklady
o prvním drcení obilí. Používalo se plochých kamenů s hrubším zrnem
a na nich se zpracovávalo obilí pomocí menšího kamene. Tímto primitivním způsobem bylo možné semlít cca 5 kilogramů mouky za hodinu.
Postupem času se technika zdokonalovala, technický pokrok od těrky
přinesly až rotační mlýny – žernovy. Byl to dva kameny kruhového
tvaru, spodní kámen měl uprostřed otvor pro uchycení osy a horní byl
opatřen rukojetí k otáčení. Tímto způsobem dokázala zručná obsluha
semlít za hodinu až 16 kilogramů mouky.
Síly vodního kola bylo poprvé použito v Řecku dávno před naším
letopočtem a k nám se toto zdokonalené mlecí zařízení dostalo přes
západní Evropu ze starého Říma. První stavitelé mlýnů se potýkali
s technickou i finanční náročností stavby a tak si je zpočátku mohla
dovolit pouze šlechta, kláštery nebo králové.
Za pozornost stojí zmínka o vodních mlýnech na našem území z roku
993, kdy kníže Boleslav II. daroval Břevnovskému klášteru dva mlýny
pod Pražským hradem. Budování mlýnů v Čechách doznalo největšího rozmachu ve 13. až 15. století.
V této době vznikalo mnoho nových řemeslných cechů, mezi nimi i
cech mlynářský. Jeho hlavním úkolem byla ochrana mlynářů a jejich
tovaryšů před nežádoucí a nekalou konkurencí, ale cech také dbal na
kvalitní práci svých členů. Za nejstarší cech je považován strakonický
a volyňský z roku 1490, kdy velkopřevor Jan ze Šlamberka potvrdil

jejich cechovní řád, což byl souhrn výsad, práv a povinností mistrů
mlynářského řemesla.
Začátkem 16. století dochází k nástupu panského velkostatku, který
nezapomínal nejen na práva, ale především na povinnosti mlynářů.
Rozvíjející se výrobě již cechy nestačily, a tak v roce 1859 po zavedení živnostenského řádu zanikly. Následně se mlynáři opět sdružili, a
tak vlastně přežívali až do roku 1948, kdy byla většina velkých mlýnů
zestátněna a ty menší z různých důvodů postupně zanikaly.
V příštím vydání se dozvíte něco o šumavských hamrech a hamernících, kteří pracovali buď samostatně, nebo měli ve mlýnech své
přidružené výrobny.
J. Holakovský

SDH Bezděkov
Poprvé ve 112 leté historii sboru dobrovolných
hasičů Bezděkov se budou v přípravce na své
zařazení do zásahové jednotky obce připravovat malí
hasiči ve věku 5 – 10 let.. Součástí osnovy kromě všeobecných
hasičských dovedností bude i pořadová příprava, poskytování první
pomoci, dopravní výchova a základy pobytu a chování v přírodě.
Náročného úkolu se obětavě ujali manželé Jaroslav Lobodáš a Lenka
Lobodášová (Jarolímová) z Bezděkova, kterým bude podle potřeby
vypomáhat Andrea Pavlíková, Bc. kpt. Petr Papoušek a další
dobrovolní hasiči. Při úvodní seznamovací schůzce 5. února se 11 dětí
se svými rodiči (další tři děti byly omluveny) seznámilo s náplní
kroužku, vedoucími ale nejvíce se děti tradičně zajímaly o prohlídku
vozového parku zásahové jednotky hasičů obce
Bezděkov a o „ zkoušku hlasitosti zvukového
výstražného zařízení „.
Další, tentokrát již řádná schůzka se bude konat
3.března od 16.00 hodin a děti na ni vyberou svůj
znak a název družstva.

Přehled kulturních akcí
28.2.2009 od 15:00 - Dětský maškarní bál Koryta
(místo konání: v korytské hasičárně; více informací na plakátech)

Příspěvek ZŠ a MŠ Bezděkov
Dne 23.1.2009 jsme šli s družinou do lesa
k Vítané. Přinesli jsme si jablka, zeleninu a
seno. Vše jsme vezli na vozíku až do lesa.
Viděli jsme asi 45 srnek a 21 ptačích hnízd.
Pravidelně jsme se střídali o tažení vozíku, který nám zapůjčil náš
spolužák Václav Toman. Když jsme přišli ke krmelci, vyndali jsme
z pytle seno a vyfotili jsme se. Potom začalo nádherně sněžit. Dali
jsme ještě do zásypu kaštany, nakrájenou řepu, jablka a mrkev. Při
zpáteční cestě jsme se každý svezli ve vozíku a v pořádku jsme se
vrátili do školní družiny. Byli jsme celí od sněhu. Nejvíce mě zaujalo
pozorování stáda srnek.
Zpracoval Matěj Kresl, 3. ročník

PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘÁTKY (anketa)
Ptali se mě na
„Putování za zvířátky“
doma ?
Ne
Ptali se mně,co jsem v lese
viděla a jestli jsem tam
viděla srnky.
Ano, ptala se mě mamina,
taťka a děda.
Ano, ptala se mě maminka
a babička.
Ano, ptala se mě maminka
a tatínek.

Ano, ptali.
Ano

Ptala se mně jenom mamča.
Mamina se mi ptala, kam
jsme šli.
Ano
Ano
Ptali se mě, jak se mi to
líbilo.

Co jsem doma vyprávěl?
Nic.
Vyprávěla jsem doma o
zvířátkách, jak jsme je krmili.
Že jsme viděli divoká prasata
a srnky.
Vyprávěla jsem o stádu srnek
a o ptačích hnízdech.
Vyprávěla jsem o zvířátkách,
které jsem viděla a o zážitcích
z cesty (o srnkách, ptáčcích,
zajících, Adélce, vozíku).
Jak jsme viděli velké stádo
srnek.
Doma jsem vyprávěl o tom, jak
jsme byli v lese a potom jsme
dali do krmelce nakrájená
jablka, řepu, mrkev a seno.
Jak jsme slyšeli chrochtání.
Doma jsem vyprávěl, kde jsme
byli a co jsme viděli.
Vyprávěla jsem o krmelci.
Jak Adéla chrochtala.
Vyprávěl jsem, co jsme zažili.

Můj největší zážitek
z putování.
Stáda srnek a počítání hnízd.
Že jsem viděla srnky.

Praskání větví a kvičení prasat.
Můj největší zážitek byl, že
jsem viděla stádo srnek
Můj největší zážitek
z putování bylo, jak jsem se
svezla ve vozíku.
Jak nás vezli na vozíku.
Nejvíce se mi líbilo
pozorování srnek.

Chrochtání prasat.
Nejvíce se mi líbilo, jak jsme
se mohli svést ve vozíku.
Můj zážitek byl, že se něco
hýbalo v lese.
Jak Adéla chrochtala.
Pozorování 4 stád srnek.

Připomeňme si 100. výročí…
Dne 28.ledna 2009 uplynulo právě sto let ode dne, kdy se
v Bezděkově narodil spisovatel a historik našeho kraje, pan Karel
Polák.
Karel Polák pocházel z domku čp.68 v Bezděkově. Po maturitě
sice nastoupil a do r. 1923 pracoval jako technická síla u stavitelské
firmy Herynk v Praze, avšak láska k historii ho vedla k tomu, že
navštěvoval archiv Národního muzea a začal studovat dějiny rodného
kraje. Spolupracoval s klatovskými historiky Jindřichem Vančurou,
Františkem Pláničkou i Karlem Hostašem.
Většina Polákova díla zůstala pouze v rukopisech, tiskem byly
vydány publikace Josef Franta Šumavský, Svobodníci na Prácheňsku,
Ze selských bouří, Bitva u Nýrska 1467, Poslední kozák Havlíčkův
Josef Kodym, Správce František Jaroslav Čech se synkem
Svatoplukem v Bezděkově u Klatov v letech 1846-1848“, aj. Dvě
posledně jmenovaná díla se bezprostředně týkala dějin rodného
Bezděkova.
Články, které Karel Polák publikoval v regionálních i
celostátních časopisech, jako např. v Časopisu rodopisné společnosti,
se zabývaly zkoumáním památek, historií šlechtických, měšťanských
a venkovských rodů. Společně s učitelem bezděkovské školy Josefem
Biskupem Polák několik let vydával i tzv. Vlastivědnou knižnici
Klatovska. Jeho zásluhou byly zachyceny kresby pomalu mizejících
stavebních památek lidové architektury v okolí. S úsilím sobě
vlastním pořídil více než padesát výpisů pro obecní kroniky v kraji,
v jeho rukách vznikaly kroniky celých rodů na Klatovsku.
Karel Polák zemřel 8.4.1981 je pochován na hřbitově
v Klatovech.

Narozeniny
V těchto dnech významná životní jubilea slaví:
- Jaromír Krátký
- Václav Kadlec
- Božena Tětková

- Josef Kubík
- Josef Pflanzer
- Tomáš Hladík

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

Krátce o S-klubu…
Na lednovém setkání S-klubu jsme se mohli
při besedě s RNDr. Jiřím Šléglem dozvědět mnoho
zajímavostí o životě současné Afriky. V únoru nás
pak navštívil pan Antonín Papež st., který se s námi
podělil o odborné i praktické zkušenosti se
„zahradničením“.
Na příští setkání, na 2. března 2009 v 18 hodin, je pozvána tisková
mluvčí Policie ČR-oddělení Klatovy, paní Dana Ladmanová, která nám sdělí
důležité i užitečné informace o zabezpečení obydlí a domácností, ohlašování
škod, podání trestního oznámení aj. Budou zodpovězeny i Vaše dotazy k této
problematice. Srdečně zveme k návštěvě S-klubu!

Znáte dobře své okolí…
(aneb dnes – znáte své zastupitele)
Správná odpověď z minulého čísla – dům
Dolenských (Bezděkov 99).
Ze správných odpovědí byli vylosováni:
Bohuslav Bohatý, Anna Keilová a Václav
Hofmeister.
Ceny do soutěže věnovala firma Strojní
vyšívání Kováříkovi, Koryta a ceny byly
vylosovaným předány.
Dnešní úkol je o něco těžší, ale věříme,
že bude opět mnoho správných odpovědí.
Otázka zní: Kdo ze současných členů
zastupitelstva je na fotografii?
Těšíme se na Vaše odpovědi!!!
Kontakty: obecbezdekov@seznam.cz,
cerveny.bezdekov@seznam.cz

