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Vážení spoluobčané...
léto už se pomalu chýlí ke svému konci a právě vychází další díl
Bezděkovska. Proto nám dovolte maličkou rekapitulaci uplynulých
dvou měsíců. Na nedostatek akcí si nemohl stěžovat snad nikdo. Nejen
sportovci si užili hasičské odpoledne, nohejbalový turnaj nebo
kuličkyádu... Na své si přišli i milovníci kultury - posezení s hudbou,
divadelní představení... I přes nepřízeň počasí se akce vydařily a
sklidily u vás, diváků, obrovský úspěch. Proto na vás i v tomto čísle
čekají lákavé pozvánky - např: na Svatováclavský koncert či
cykloturistický výlet... S novým školním rokem přicházejí opět v
činnost i tradiční kluby: S-klub a D-klub. I o jejich dalších plánech se
budete moci na následujících stránkách dočíst.
A nakonec opět soutěž Znáte dobře své okolí, ale nejen ona...
Věříme, že si každý v tomto čísle najde alespoň něco, co ho zaujme.
Vaše redakce

Výzva
Na základě opakovaných připomínek chodců a
řidičů, žádáme majitele nemovitostí, aby
neprodleně odstranili větve stromů, křovin a
ostatní předměty, které zasahují z jejich pozemků
do profilu chodníků a místních komunikací. Při
snížené viditelnosti zejména ve večerních hodinách došlo již
k několika drobným zraněním chodců a k poškrábání karoserií vozidel.

Zveme Vás na S-KLUB
v pondělí 7. září 2009 od 18 hodin v zasedací místnosti hasičské
zbrojnice v Bezděkově. Téma: Klatovské podzemí

S historií a zajímavostmi klatovského podzemí Vás seznámí nakladatel
a publicista Martin Kříž. Beseda bude doplněna filmovými a
fotografickými záběry.

Zprávy obecního úřadu
Sběr objemného odpadu (kromě nebezpečného) ze zahrádek a
domácností bude ve dnech 2.října až 4. října 2009 na těchto místech:
• Bezděkov na náměstí
– od pátku 2.10. od 8.00 hodin do neděle 4.10 do 20.00 hodin
• Koryta u Kloudů
– od pátku 2.10. od 8.00 hodin do neděle 4.10 do 20.00 hodin
Kontejnery budou svozovou firmou OHMK Klatovy odváženy vždy po naplnění,
naposledy v neděli večer

Volby - informace o volbách sledujte ve veřejných sdělovacích prostředcích.

Narozeniny
V těchto dnech významná životní jubilea slaví:
- Josef Landkammer
- Blažena Čubová

- Marta Kyslíková
- Marie Valečková

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

Jaroslav Hrdlička *1980
Určitě jste si všimli, že jeden z nově
vystavených domů v Bezděkově má na střeše
sošku hasiče. Proč? Jaroslav Hrdlička je
profesionálním hasičem v Domažlicích (přesně velitelem stanice).
K hasičině ho přivedli rodiče a své první hasičské zkušenosti
získával jako „mladý požárník“ SDH Nýrsko pod vedením trenéra
Rostislava Poškarského staršího. V roce 1993 byli bronzoví na
mistrovství republiky v požárním sportu. Požární sport se skládá ze čtyř
disciplín - 100 m s překážkami, výstup na cvičnou věž, štafeta 4x100 m
a požární útok. Požárnímu sportu je věrný dodnes. V roce 1998 se stal
dorosteneckým mistrem republiky. S týmem Plzeňského kraje jsou již
šestinásobní mistři republiky (2001, 2002, 2003, 2004, 2005 a 2008).
A teď opustíme hranice naší republiky a podíváme se na mezinárodní
závody. V letech 2005 a 2007 reprezentoval ČR v Ostravě, kde se naši
reprezentanti stali mistry Evropy. Na mistrovství světa v Petrohradu
2003 a v Teheránu 2006 vybojovali 3. místo (v útoku dokonce vyhráli).
Nejvíce si však váží titulu mistra republiky v požárním sportu z roku
2004, kterým se stal ve třech kategoriích.
V současné době se připravuje na mistrovství světa v Ufě ve dnech
10. až 15. září 2009.
Přejeme hodně štěstí a pevné zdraví!!!

Perníčková výstava
Připravujeme výstavu perníčků při
vánočních trzích 6. prosince, proto
bychom chtěli vyzvat všechny, kdo dělají
perníčky a rádi tvoří zajímavé vánoční
dekorace, aby poskytli vzorek svých dílek na
vánoční výstavu. Děkujeme.

Mlýny a mlynáři
Mlýny, svérázně prostupující krajinou
zahuštěnou sídly obyvatel, se od sebe
lišily nejen svým posláním, ale také
stavebním uspořádáním.
Zatímco
jejich
výrobní
zařízení
poznamenalo nejvíce interiér, exteriér a
řešení ovlivňoval způsob pohonu –
vodní, nebo větrný. Pohon vodní silou předurčoval situování mlýna do místa s
nejsnáze dosažitelným spádem nebo říčním proudem, ale neméně důležitý byl i
terén s přístupem pro vozy, které přijížděly do mlýna se zrnem a následně
odvážely mletivo. Stavitelé mlýnů nacházeli tyto podmínky v rámci lesních
lánových vsí, zakládaných v minulosti v potočních úvalech českého podhůří.
Pokud nebyla vodoteč uvnitř sídla, stávaly mlýny na samotách – tzv. hradní mlýn
a města stavěla mlýny při březích řek nebo náhonech pod hradbami. Stavění
mlýnů nábřežních přinášelo problém s nestabilními naplaveninami v podloží, a
proto se hojně využívalo zatloukání pilotů i v počtu stovek kusů.
Roubené mlýny měly pouze návodní zeď neboli kamennou podezdívku.
Stavební prvky mlýnice i obytné části odpovídaly postavení majitele. Panské
mlýny se stavěly zděné, zastropené klenbami a zdobně tvarovanými podpěrnými
sloupy, krytinu mansardové střechy tvořily břidlice nebo pálená taška. Poddanské
mlýny se stavěly podobně jako venkovská stavení z nejsnáze dostupných
materiálů a mlynáři měli snahu stavět mlýny jedním, nebo dvěma koly situované
štítem k vodoteči. Obvyklé řešení bylo, že obytná část byla součástí mlýna, nebo
stála mlýnice samostatně. Postupem času, vzhledem k technickému
zdokonalování vybavení mlýnů, se staré mlýny přestavovaly a nové patřily
k prvním vícepodlažním budovám na našich vesnicích.
Postupně se prosazoval trend nebýt závislý na kolísavé vodní síle, což se řešilo
přístavbou strojovny pro pomocné parní stroje.
Z mnoha zajímavě technicky řešených mlýnů je unikátem lodní mlýn –
škrtnice, který byl postaven celý ze dřeva na dvou prámech – kampách a tento
celý plovoucí vor zachycovaly řetězy ukotvené na kůlech řečiště. Zajímavé byly i
skalní mlýny vytesané do pískovcových skal od náhonu pro přívod vody,
obytných částí až po mlýnici a chlévy. Opravdovým stavebním slohem byly
barokní mlýny se spoustou uměleckých prvků jako římsa, voluta, pilastr, kartuše
s portálem apod.. Samostatným architektonickým prvkem a vlastně reprezentací
každého majitele mlýna byl štít a průčelí.
Malebné prostředí v okolí mlýnů umocňovala nejen vodní hladina řeky nebo
rybníka, jezy, mosty ale často i sochy, kříže a kapličky. Drobnými kultovními
objekty prosil majitel mlýna Boha o ochranu před neštěstím, zloději, povodní a
kolemjdoucím dával najevo svou víru i společenské postavení v tehdejší
společnosti.
Jar. Holakovský

Z činnosti „D-klubu“
„Zlaté ženské ruce“ – to bylo motto první výstavy výrobků
D-klubu o bezděkovské pouti. Veřejnost měla možnost
ocitnout se na několik okamžiků ve světě tvoření, relaxace a
oddechu. Ukázkami z kreativní činnosti se ženy s námi podělily
o radost z vytvořených dílek. Možná, že jste zde nalezli i inspiraci pro
svoji tvorbu a seznámili jste se s různými moderními i tradičními
technikami jako je korálkování, malba na hedvábí, hmota FIMO, Twist
Art, drátkování, papírový pedig a řada dalších.
Pro velký úspěch se uvažuje i o předvánoční výstavě. Aby bylo co
vystavovat, pokračují kurzy opět od září výukou dalších zajímavých
technik. V září (10. a 17.9.) to bude drátovaný šperk, v říjnu (1.10.) se
bude speciálními barvami malovat na hedvábí a vytvářet originální
bytové
doplňky – vitráže. Listopadové a prosincové téma je již
vánoční – ozdobné svíčky a různé výrobky z korálků. Zájemci se
mohou do kurzů přihlásit na Obecním úřadě v Bezděkově.
Přejeme všem spoustu zábavy a radosti z vlastní tvorby.
Obecní úřad Bezděkov a kulturní komise při radě obce děkují všem ženám,
které zapůjčily své výrobky na výstavu „Zlaté ženské ruce“ a také ji zajistily
a naaranžovaly.

BEZDĚKOVSKÉ KOLEČKO
Obecní úřad Bezděkov, Klub českých turistů Klatovy a SDH Bezděkov

pořádají v sobotu 24. října 2009
I. ročník turistického pochodu a cyklovýletu
Trasa výletu:
hasičská zbrojnice Bezděkov, Vítaná, Struhadlo,
Soustov, Tetětice, Koryta, hasičská zbrojnice Bezděkov

Prezence : 8,30 – 9,30 hodin v hasičské zbrojnici Bezděkov
Startovné: 50 Kč (v ceně startovného-mapka trasy, malé občerstvení a
upomínkový předmět)
Součástí výletu bude ve 11.30 hodin vysvěcení kříže P. Antonínem
Bachanem na vrcholu Malého Bítova nad Struhadlem a myslivecké
fanfáry.
Po skončení bude připraveno občerstvení a posezení s hudbou
v hasičské zbrojnici Bezděkov.

Obec Bezděkov

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov č. 18
Podle § 92, odst. 1 a podle § 103, odst. 5 zákona o obcích svolávám veřejné
zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov

dne 24. září 2009 od 18.00 hodin
do zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Bezděkově
Program:
-

volba návrhové komise, ověřovatelů, stanovení zapisovatele
kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva č.17 – Ing. Z. Svoboda
zpráva o činnosti rady obce – J.Červený
rozpočtové změny – Bc.Jehlíková, A.Šidlová
návrhy směrnic – J.Červený
návrh inventarizačních komisí – J.Červený
záměr terénních úprav PK 590 Koryta –žadatel Alois Šulda, Koryta
vyhodnocení projektu - návrh uzavření pobočky České pošty Bezděkov
majetkové záležitosti, návrhy smluv, směrnic – J.Červený
různé
diskuse zastupitelů a občanů
schválení usnesení
Josef Červený v.r.
starosta

Christian Heinrich Spiess

otec hrůzostrašného románu

Přestože jméno Christiana Heinricha Spiesse bylo překryto daleko
úspěšnějšími umělci, je čtenářsky velmi oblíben. U příležitosti jeho 210. výročí
úmrtí (zemřel 17. srpna 1799 v Bezděkově), bych si dovolil napsat alespoň malou
poznámku. Více se o tomto autorovi můžete dočíst ve studii PhDr. Václava
Maidla, nazvané Odraz osvícenské atmosféry v jeho povídkách a románech, která
byla uveřejněna ve sborníku Znovuobjevená Šumava.
Spiessova bibliografie obsahuje na 40 próz a 15 divadelních her. Je dlužno
dodat, že v letech 1779 až 1788 působil v Praze jako herec. V převážné většině se
jedná o texty poplatné výše zmíněnému literárnímu proudu, tj. rytířské a
loupežnické romány nebo romány s prvky strašidelnými a fantaskními, někde se
dokonce setkáváme s atributem „hrůzostrašný“. Do tohoto rámce zapadají kupř.
román Dvanáct spících pannen či Hans Heiling, čtvrtý a poslední vládce ducha

země, vzduchu, ohně a vody. V tomto díle pospojoval autor románů několik
místních pověstí. Hans je podle Spiesse synem rusalky a člověka. Jako nalezenec
musí v mládí přestát mnohé trampoty a dobrodružství, ve kterých prokáže svou
ctnost a houževnatost. Jako úspěšný hrdina se vrací do své domovské obce,
získává důvěru místních obyvatel a najde si pěknou nevěstu. O svatební noci se
pak oba manželé ocitají v říši duchů. Další tři díly pojednávají o jednotlivých jeho
činech, útrapách a úspěších.
Jeden ze ctitelů jeho literárního díla, hrabě Künigl, ho ke konci jeho života
přijal jako společníka na zámek v Bezděkově, kde našel Spiess útočiště pro své
literární tvoření. Ačkoli ho tento azyl zbavil veškerých finančních starostí a
umožnil mu se usadit, „zatemnila se jeho mysl“, jak se tehdy říkalo, a spisovatel a
dramatik v srpnu roku 1799 v hluboké depresi zemřel.
Mgr. Ivan Nikl

Obecní úřad Bezděkov
kulturní komise rady obce

pro Vás připravili

II. svatováclavský koncert
v neděli 27. září 2009 od 17.00 hodin
v kostele sv. Václava v Bezděkově
Účinkují :

I. část

• Hana Prančlová – housle, učitelka houslové hry ZUŠ v Sušici
• Jan Petrus – klavírista, sbormistr pěveckého sboru Prácheň a dlouholetý
ředitel ZUŠ Horažďovice, nyní v.v.
• Radka Panušková – viola, učitelka hudební výchovy ZŠ a hry na housle a
violu ZUŠ Horažďovice
• Kristýna Prančlová –nar. 1999, housle, vítězka několika dětských soutěží
• Petra Tomášková - nar. 1999, zobcové flétny

II. část

• Klatovské klarinetové kvarteto pod vedením Jana Auermüllera

Vstupné dobrovolné

Znáte dobře své okolí…
Správnou odpověď z minulého čísla, která zněla, že kaplička na
obrázku je zasvěcená sv. Anně, nám zaslaly Jarka Oudová a Jana
Tomanová.
Dnešní hádanka je o něco těžší, co je to za objekt na obrázku?
Malou nápovědou může být, že snímek je z roku 1988.
Těšíme se opět na vaše správné odpovědi!!!
Kontakty: obecbezdekov@seznam.cz, cerveny.bezdekov@seznam.cz

