Díl patnáctý

listopad 2009

Vážení čtenáři,
dostala jsem za úkol napsat úvodník k tomuto
vydání. Ač se to nezdá, někdy to dá docela zabrat.
O čem psát? O hospodářské krizi, o vzrůstající
nezaměstnanosti, úrovni vysokého školství nebo pandemii prasečí
chřipky? Vždyť to je jedna katastrofa za druhou, a to jsem ještě
nevzpomněla iránský jaderný program, válku v Afghánistánu či
přírodní katastrofy v Asii. Všude kolem nás se neustále něco děje a
díky zprávám sdělovacích prostředků, internetu a mobilům víme
všechno hned a máme pocit, že je na světě pořád hůř a hůř a už to asi
lepší nikdy nebude.
A pak se stane něco, co to změní. Nedávno při procházce mi moje
čtyřletá dcerka povídá: „Jé, to je krása, viď?" Dívala se s nadšením i
údivem na stromy, které podzim umí tak pestře zabarvit. A mě
překvapilo, jak si už takové malé dítě dokáže tu obyčejnou krásu samo
najít a potěšit se z ní.
Když se tohle daří malým dětem, zkusme to i my - dospělí.
Nehoňme se tak často a někdy i zbytečně, nerozčilujme se příliš,
buďme ohleduplní k ostatním. Nadcházející adventní
čas je k tomu přímo jako stvořený.
Jelikož je toto poslední číslo v roce 2009, přeji Vám
všem, abyste si té krásy, radosti a potěšení
dokázali v roce 2010 najít co nejvíce.
Vaše redakce
PS: Veselé Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2010 !!!

Zprávy z obecního úřadu
• od 1. prosince 2009 je Obec Bezděkov plátcem daně
z přidané hodnoty
• prodej poukázek na odvoz komunálního odpadu
bude zahájen v pondělí 7. prosince
• výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Koryta se bude
konat v pátek 11. prosince od 18:30 hodin ve společenské místnosti
hasičské zbrojnice
• výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Bezděkov se
bude konat v sobotu 12. prosince od 18.00 hodin v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice
• 5. ročník „Vánočních trhů“ bude letos v areálu hasičské zbrojnice
v Bezděkově v neděli 6. prosince od 15.00 hodin,
prodejní „Perníčková výstava“ bude otevřena v hasičské zbrojnici
sobotu a v neděli vždy od 13.00 do 17.00 hodin.
• zájemci o pamětní CD ze svěcení kříže 24.10.2009 na kótě 692 m/m
nad Struhadlem si jej mohou objednat na obecním úřadu

Pozvánka
na zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov č. 19
dne 10. prosince 2009 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Bezděkově
Program:
-

volba návrhové komise, ověřovatelů, stanovení zapisovatele
kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva č.18 – Ing. Z. Svoboda
zpráva o činnosti rady obce – J. Červený
rozpočtové změny – Mgr. Jehlíková, A. Šidlová
návrh rozpočtu na rok 2010 – Mgr. Jehlíková, A. Šidlová
návrh cen vodného, stočného a za odvoz komunálního odpadu - J. Červený
návrh hlavních akcí na rok 2010 - J. Červený
majetkové záležitosti, návrhy smluv – J. Červený
různé
diskuse zastupitelů a občanů
schválení usnesení

Obecní úřad Bezděkov
Kulturní komise rady obce

Vás srdečně zvou na

Vánoční koncert
který je pořádán jako poděkování návštěvníkům a pořadatelům
společenských a kulturních akcí v obci
v sobotu 19. prosince 2009 od 16.00 hodin
v kostele sv. Václava v Bezděkově
Účinkují Kolegium pro duchovní hudbu v Klatovech:
Vít Aschenbrenner – varhany, Tomáš Bastl - trubka,
Venuše Dvořáková – sopranistka a herečka Divadla J.K.Tyla v Plzni

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, VÝTĚŽEK BUDE TVOŘIT ZÁKLAD
FONDU NA ZÁCHRANU VARHAN V TOMTO KOSTELE

Krátce o S-klubu…
Na říjnovém setkání jsme se dozvěděli mnoho
zajímavého o projektu přírodního parku „Branžovský hvozd“ a
o občanském sdružení „Čistá Koryta“ z úst Václava Kubovce.
Příští setkání proběhne v adventním čase, a sice v pondělí 7.12.2009 v 18
hodin ve společenské místnosti nové hasičské zbrojnice v Bezděkově. Čeká Vás
předvánoční kulturní program, o nějž se postarají děti ze ZŠ a MŠ Bezděkov a
hudba v podání harmonik.
Také na příští rok je připraven pro S-klub zajímavý program. První lednové
pondělí, tj. 4.1.2010, Vás pozveme na besedu s fotografem a cestovatelem Janem
Kavalem, účastníkem expedice za polární kruh.
Srdečně zveme k návštěvě S-klubu!

Mlýny a mlynáři
Práce mlynářů – jakožto fundovaných znalců několika
řemeslnických oborů, tak i práce sekerníků, byla vlastně posláním,
které se dědilo z generace na generaci. Zkušenosti získané těmito tvůrci
daly základ řešení mechanizace výroby s využitím vodních kol,
případně žentourů, převodů, účinku mlecích kamenů a tyčových či
kladivových stoup.
Sekerník – je název odvozen od jeho nejčastěji používaného
nástroje – sekery. Měli za úkol vyrábět vše co bylo ze dřeva pro
potřebu mlýna. Od vodních kol na spodní, nebo vrchní vodu, čepů –
kterých na výrobu kola bylo potřeba až několik set kusů (hřebíky se
nepoužívaly), vřetenových lisů do olejen, dřevěné sloupy – podpěry
stropů atd. Častým výrobkem sekerníků byly dřevěné žentoury.
Náročnější stavby hodné opravdových mistrů, bylo zhotovování pil –
řezaček, na kterých se řezaly opravdu velké klády na trámoví stropů,
nesoucí veškeré mlýnské zařízení.
Velký rozsah sekernických prací byl uplatňován u zakládání
papíren, koželužen a prádelen. Všude v těchto odvětvích se uplatňovala
letitá zkušenost, řemeslnická zručnost, znalost matematiky pro výpočty
převodů, velikosti kol a průtočnosti vody. Mlynář měl na dobrého
sekerníka nejrůznější požadavky. Od výroby jednoduchého zařízení pro
svůj mlýn, tak i vybavení, ozdoby, ale i třeba schody a rumpálové
studny. Že sekerníci ve své době neměli nouzi o práci, svědčí doklad
správce Finančního ředitelství v Chebu. Ten vykazoval tehdejší soupis
797 provozů na vodní pohon, z toho vodní kola poháněla 637 provozů,
v dalších 13 provozech byla vodní kola použita společně s turbínou. A
dále 34 elektráren, 26 soustružnictví, 16 brusíren dřeva atp. Tady všude
se sekerníci a v potažmo i mlynáři uplatňovali.
S postupujícím pokrokem a náročnými požadavky doby na výrobu
a spotřebu, s nástupem parních strojů, výbušných motorů a elektřiny
začíná opadat zájem o další stavby a dochází k pomalému úpadku
těchto odvětví. Starší sekerníci již jen opravovali a udržovali v chodu
zařízení, která stavěli jejich otcové i dědové. Své zkušenosti už ale
neměli komu předávat, a tak na ně zůstává vzpomínka dnes již málo
početných mlýnů a hamrů, které se udržují v chodu nebo jen jako
památka na minulost.
Autor: J. Holakovský

SDH Bezděkov
 má v současné době 66 registrovaných
členů, z toho je 1 žena a 19 malých hasičů
ve věku do 10 let
 vedoucí kolektivu malých hasičů je Lenka Lobodášová, které
vydatně pomáhají Jaroslav Lobodáš, Andrea Pavlíková a Mgr. Petr
Papoušek
 malí hasiči absolvují nejen výcvik, kurzy první pomoci a
tábornických dovedností ale i soutěže a zajímavé výlety vlakem
např. Čertovo jezero, plzeňské podzemí, základny profesionálních
hasičů. Na příští rok se připravuje letní víkendový tábor a mnoho
dalšího……
 ostatní dospělí hasiči kromě odborné přípravy na zásahy a údržbu
techniky pravidelně zabezpečují logistiku společenských akcí
v obci (Anenská a Václavská pouť, Spiessovy slavnosti,
Bezděkovské kolečko atd). Tradiční domácí klobásy z udírny a
Františkovy bramboráky vždy přilákají mnoho labužníků…….


nejbližšími akcemi jsou příprava areálu a zajištění občerstvení
5.ročníku Vánočních trhů, Perníčkové výstavy a výroční valné
hromady 12. prosince, která je letos volební

 součástí
kolektivu jsou nyní již tři členové integrovaného
záchranného systému (dva profesionální hasiči a řidič záchranář),
kteří předávají zkušenosti ostatním v rámci pravidelného výcviku a
výuky. K této činnosti je využívána multimediální technika a
součinnost s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje,
územním odborem v Klatovech
 novým velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce
Bezděkov III. byl starostou obce, po schválení radou, jmenován
Mgr. Petr Papoušek, který se své funkce ujme od 1.1.2010.
 rada obce Bezděkov a členové SDH děkují dlouholetému veliteli
panu Pavlu Papouškovi, který požádal o uvolnění z funkce s tím, že
i nadále bude zabezpečovat funkčnost techniky a vozidel.

Perníčková výstava
Sobota 5. 12. 2009
Neděle 6. 12. 2009

13.00 – 17.00 hodin
13.00 - 17.00 hodin

Letošní vánoční trhy bychom rádi ozvláštnili
výstavkou perníčků. Abychom mohli akci
uskutečnit, potřebujeme Vaši pomoc a pochopení.
Dodejte si odvahy a zapůjčte nám své perníkové nebo i jiné sladké
výrobky. Vzorky svých dílek můžete přinášet do 3. prosince na Obecní
úřad Bezděkov.
Malá voňavá výstavka bude určena všem, co se rádi podívají na
perníčky a možná i jiné zajímavé vánoční dekorace a také těm, co
zatouží po tom, aby si zkrášlili svůj domov na výstavě zakoupenými
vánočními perníčky.
A tak zkuste i vy pro potěšení upéct a nazdobit perníčky, kterými
uděláte radost všem kolem sebe. Děkujeme .

Recept na rychlé perníčky
Budete potřebovat:
350g hladké mouky, 200g moučkového cukru,
50g mletých ořechů,
1 lžička prášku do perníku, 1 lžička perníkového koření, 2 vejce
3 lžíce medu, 1 vejce na potření
Postup:
Všechny sypké suroviny smícháme v míse, pak do nich zapracujeme
vejce a med. Na válu pak pečlivě prohněteme vláčné těsto, které se
nesmí lepit. Je-li příliš tuhé, přidáme lžíci mléka. Těsto necháme ½
hodiny přímo na válu odpočinout a pak je vyválíme na pomoučeném
válu na plát o síle 0,5 cm. Vykrojujeme spíš drobnější tvary, které
před upečením i těsně po něm potřeme rozšlehaným vejcem, aby
byly krásně medově lesklé.
Poleva: V míse vyšleháme 1 bílek se s 150g moučkového cukru.

Narozeniny
V těchto dnech významná životní jubilea slaví:
-

Josef Kovářík
Anna Tichá
Vojtěch Jílek
Josef Eichinger
Bohumil Misterka

- Růžena Ibermajerová
- Marie Petrášová
- Václav Hofman
- Jaroslav Uhlík

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

Z činnosti „D-klubu“
Jednu z říjnových sobot věnovaly ženy tradičnímu
hrnčířskému řemeslu – keramice točené na hrnčířském
kruhu pod vedením PaedDr. Jiřího Novotného, ředitele
Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni. Jeho
vyprávění o historii a teorii bylo zajímavé a poutavé,
ovšem ukázka točení
a práce na hrnčířském kruhu v podání
profesionála
byla úchvatná. S lehkostí vytvořené a dokonale
vykroužené rotační tvary nádob nám byly nedostižným vzorem.
Většina z nás u kruhu seděla poprvé a že i samotné vystředění
hroudy hlíny na roztočeném středu kruhu chce hodně cviku, záhy
poznala každá. To musíte zatlačit dlaní do hlíny směrem ke středu,
hlína se pak přestane vzpouzet a poslechne vás. Palcem vytvořit střed,
oběma rukama vytahovat hlínu do vrchu, ruce by měly být spojeny
nebo o sebe zapřeny. A pak už jen tvarovat samotný výrobek. Za
vydatné pomoci a nekonečné trpělivosti pana PaedDr. Jiřího Novotného
jsme dokázaly vyrobit na hrnčířském kruhu svou první točenou
keramiku, kterou budete moci shlédnout na některé další
výstavě ukázek z tvorby D-klubu.
Hrnčířinou bychom se určitě neuživily, ale dotek
s jemnou keramickou hlínou je pro nás všechny
nezapomenutelným zážitkem.
Rádi bychom využili rodinného pouta
pana PaedDr. Jiřího Novotného k Bezděkovu
(manželka Pavlína, roz. Papoušková) a v tomto
kurzu pokračovaly i v příštím roce.

Znáte dobře své okolí…
Správná odpověď z minulého čísla zněla - objekt na obrázku je dům
pana Holakovského z Poborovic.
Ze správných odpovědí byly vylosovány:
Jana Papoušková, Eva Břečková a Květa Matějková.
Ceny byly výherkyním předány.
Dnes jsme si pro Vás připravili novou soutěž.

Fotografická soutěž
Kulturní komise rady obce a obecní úřad vyhlašují soutěž
fotografií občanů obce Bezděkov v těchto tématech:
1. Bezděkovsko – krajina, stavby, příroda, historie
2. Společenský život v obci – kulturní akce, kurzy, soutěže, sport
3. Děti – od 0 do 15 let, samostatně nebo s dospělými
4. Volné téma – cokoliv - dovolená, portréty osob, rostliny, zvířata,
Podmínky:
• Do soutěže nelze zařadit fotografie erotické, vulgární nebo
propagující politické strany nebo hnutí
• soutěže se může zúčastnit každý občan bez rozdílu věku s trvalým
pobytem v obci Bezděkov a jejích částech, rodinný příslušník
obyvatele obce, bezděkovský rodák nebo majitel nemovitosti v obci
• fotografie o velikosti minimálně A5, doporučeny A4, barevné,
černobílé nebo kombinace, vzadu jméno soutěžícího a název snímku
• soutěžící může předat pouze po jedné fotografii od každého tématu
• možnost předání na CD nebo flash disku obecnímu úřadu, který
zajistí běžný tisk
• předání fotografií od 1.12.2009 nejpozději do 30. června 2010
• výstava a vyhodnocení soutěže se uskuteční v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice Bezděkov 1.-2.
října 2010 (Václavská pouť, turistický
výlet Bezděkovské kolečko)
• po skončení budou vyžádané
fotografie
vráceny
soutěžícím,
nevyžádané použity jako ceny
v soutěži Znáte dobře své okolí?,
případně jako příloha kroniky obce.

