Díl dvanáctý

duben 2009

Vážení spoluobčané...
O tom, že už jaro naplno vypuklo, svědčí nejen
kalendář, ale i sluníčko, které velmi razantně
nastoupilo svoji vládu. Příroda se nám zelená
doslova před očima a všechny nás to táhne ven.
Zvelebujeme si okolí svého domu, své zahrádky, všude kytičky,
okrasné stromy a keře. Je to naše malé království. Tady je přece náš
domov, ten si vylepšujeme a zkrášlujeme. A tím to leckde končí. Své
si uklidím a co je za plotem mě nezajímá. Co mně doma překáží nebo
uráží mé estetické cítění, to jednoduše za ten plot hodím. Že to třeba
vadí ostatním, to neřeším. Ale můžu si svoji malou soukromou
skládku dělat, ať už na obecním nebo jiném soukromém pozemku, a
ničit tak vlastně okolí všem? Ano, tady ještě ty malé skládky prochází
a někdy, sice se zapřením, je tolerujeme. V podstatě životní prostředí
neničí, jen vadí oku.
Už tady začíná lidská lhostejnost a neohleduplnost k ostatním. A když
to prochází v malém, proč to nezkusit ve větším. Proč třeba
nevyřešit nerudovskou otázku „kam s ním“ a nezasypat
jednu vesničku v podhůří Šumavy odpadem. Třeba
nám příští generace jednou poděkují, že nebydlí
v Korytech, ale Na vršku!
Pojďme si proto všichni zkusit vzít k srdci citát Jana
Ámose Komenského
„Pole má oči, les uši, chovej se všude, jak se sluší.“

Zprávy obecního úřadu

Sběr nebezpečného odpadu
bude proveden svozovou firmou v pátek 24. dubna 2009 na těchto
místech:
• Bezděkov náměstí v době
od 16.00 do 17.45 hodin
• Koryta náves u Kloudů v době od 17.50 do 18.45 hodin
K likvidaci bude možné předat pouze tyto vyjmenované nebezpečné
odpady !!!
Lednice
Barvy, pryskyřice, lepidla
Monitory
Olověné akumulátory
Televize
Vyřazené anorg. chemikálie
Pračky, boilery
Nepoužitá léčiva
Elektrošrot a zářivky
Pneumatiky os. automobilů
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Žádáme občany, aby nebezpečný odpad předali přímo svozové
firmě a neukládali jej předem na místa sběru. Děkujeme !

Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2009. Byly stanoveny dva
volební okrsky a jmenováni zapisovatelé do obou okrskových komisí.
Volební místnosti jsou určeny takto :
Bezděkov, okrsek č. 1: zasedací místnost hasičské zbrojnice
Bezděkov čp. 235
- pro občany částí obce: Bezděkov, Poborovice a Vítaná
Koryta, okrsek č. 2:

společenská místnost hasičské zbrojnice
Koryta čp. 65
- pro občany částí obce: Koryta, Struhadlo a Tetětice

Pobočka České pošty Bezděkov
bude dočasně na dobu tří měsíců uzavřena a spuštěn pilotní provoz,
kdy veškeré služby „kamenné pobočky„ bude poskytovat Mobilní
obslužné místo před prodejnou Konzumu a doručovatelé na vyžádání
přímo v domácnostech. Podrobnosti naleznete v přiloženém letáku,
pracovníci obecního úřadu jsou připraveni Vám se zajištěním této
služby pomoci a návštěvu doručovatelů na požádání zprostředkovat.
Pokud budete mít zájem, pomůžeme v začátcích i s obsluhou
internetového bankovnictví prostřednictvím veřejného internetu
v místní knihovně.

Nové webové stránky Obecního úřadu Bezděkov
Od 1. dubna 2009 jsou v provozu modernizované webové stránky
www.bezdekov.cz/oubezdekov, kde kromě užitečných odkazů
naleznete i fotogalerii ze zajímavých akcí v minulosti a fotografie ze
současnosti. (S klub, kreativní kurzy atd.). Po vypnutí grafiky jsou
stránky dostupné i handicapovaným slabozrakým osobám.
6. dubna byla spuštěná aplikace Virtuos a elektronická spisová služba
Galatea, takže občané se zaručeným elektronickým podpisem již
mohou komunikovat touto formou a obecní úřad je v předstihu
připraven na spuštění datových schránek od 1. července 2009.
V nejbližší době budou rovněž na stránkách obecního úřadu ke stažení
i důležité tiskopisy a návody na řešení životních situací.
Máte-li zájem o zapojení do systému Virtuos, navštivte po předchozí
dohodě obecní úřad Bezděkov, kde s Vámi bude uzavřena smlouva a
můžete tuto službu bezplatně využívat.
Bližší informace jsou k dispozici na Obecním úřadu Bezděkov a na
stránkách krajského úřadu Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz

Krátce o S-klubu…
Na dubnovém setkání S-klubu jsme se mohli při
besedě s Ing. Stanislavou Luňáčkovou a Helenou
Matějkovou dozvědět něco o tom, jak mohou
léčivé byliny a vhodné zdravotní pomůcky vylepšit naše zdraví.
Na příští setkání, na 4. května 2009 v 18 hodin, je připraveno nejprve
malé překvapení u příležitosti Dne matek a poté beseda o léčebných
účincích lymfatických masáží, se kterými Vás seznámí paní Růžena
Molíková.
Srdečně
zveme
k návštěvě
S-klubu!.
.

Šumavské hamry a hamerníci
Jednalo se o zajímavé technické
objekty, které také ke svému
provozu potřebovaly vodu a
hlavně její nespoutanou sílu.
Nejbližší hamr se nacházel
nedaleko vesnice Městiště na
Strážovsku.
Technické uspořádání hamru
sestávalo většinou ze dvou kol, to větší bylo umístěno u delší strany
stavení a pohánělo buchar a přes transmise brus. Menší kolo pro
pohon měchu se nacházelo u kratší strany budovy. Provoz byl
jednoduchý a důmyslný, těžké kovací kladivo bylo zvedáno vodním
kolem pomocí pákového a ozubeného převodu a dolů padalo vlastní
vahou. Rychlost úderů závisela na otáčkách kola, které se regulovaly
množstvím přiváděné vody ovládáním stavidla z místa poblíž
kovadliny. Kovaný materiál se ohříval ve výhni, do níž vháněly
vzduch hlučné měchy.
V hamrech se vyrábělo nejrůznější nářadí pro zemědělce, pro práci
v lese i do domácností, ale větší hamry vyráběly i zbraně a unikáty
jako kované sekery ze dvou druhů materiálů. Každý hamerník měl
svoji jedinečnou značku, kterou vyznačil na výrobek.
Z českých hamrů je dnes nejvýznamnější památkou dobřívský se
čtyřmi vodními koly. Dvě z nich pohánějí těžké nadhazovací buchary,
další otáčejí transmisní tyčí s řemenovým převodem na lehký
chvostový buchar a dvoje mechanické nůžky.
Hamr původně představoval vedle pecí nejnákladnější zařízení pro
vykování železného polotovaru žádaného tvaru přímo z hroudy
nekompaktního kujného železa. Nejnamáhanější součástí hamru byl
topor těžkého kladiva odolávající váze přední části / kobyly / a rychlé
kadenci úderů na nakovadlo. Přes pečlivý výběr dřeva, podélné a
příčné okování se topor lámal již po několika měsících. Údery
působily přes ložiska příčných čepů toporu na konstrukci hamru
takovou silou, že se sloupy ze dřeva zapouštěly pod podlahu až do
hloubky šesti metrů aby nedocházelo k jejich zvedání. Rovněž do
podobné hloubky bylo nutné osadit dubový kmen, jehož konec nesl
nakovadlo a který naopak musel čelit proti úderům a zatlačování do
země.
J. Holakovský

Činnost SDH Koryta
Velikonoční květinová vazba
Letošní přípravy na svátky jara si ženy v Korytech
užily. V tamní hasičské zbrojnici se 31. března sešly v nebývalém
počtu a se zaujetím sledovaly práci čtyřnásobné mistryně
České republiky ve floristice paní Hany Šebestové. Její
nápady neznaly mezí a na květinová aranžmá využila
paní Šebestová opravdu ledaco. Skořápky vajíček,
peříčka, odpad z pletení košíků, pecky i vyloupanou
kukuřici. Co už ostatní považují za odpad, z toho ona
vytvořila působivé dekorace. O tom, že se její počínání
setkalo s úspěchem, svědčí i malá prodejní akce na
konci zajímavého večera. Většina žen si domů odnášela
jak praktické maličkosti, tak i nápady na svou vlastní
velikonoční výzdobu. I tato akce ukázala, že nejen dobrým pivem
může být zajímavá hasičská zbrojnice v Korytech. ☺ Tímto děkujeme
SDH Koryta za báječný dárek.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii na
www.bezdekov.cz/oubezdekov

Z činnosti D-klubu
Pravidelně každý měsíc se sejdou ženy v
bezděkovské hasičské zbrojnici a stráví spolu
dvě hodinky v absolutním soustředění. Každý
měsíc mají totiž možnost pod vedením paní
Mikulášové vyzkoušet nějakou novou techniku
ručních prací. Od září měly již možnost
vyzkoušet techniku batikování na hedvábí, výrobu
korálkových hvězdiček, andělíčků z pergamenu, potisk triček, výrobu
velikonočních kraslic netradiční formou a spoustu jiných technik.
Obliba kurzů je veliká a proto některé techniky probíhají ve dvou
termínech. Pokud máte i vy chuť se jednou měsíčně něco nového
přiučit, stačí se spojit s paní Šidlovou na OU v Bezděkově a ona vám
již dá potřebné organizační informace. A věřte, že nápadů má paní
Mikulášová v zásobě ještě hodně.

Příspěvek ZŠ a MŠ Bezděkov
Ve čtvrtek 2. 4. 2009 probíhal v Klatovech
Okresní přebor základních škol ve sportovní
gymnastice a 36. ročník memoriálu Josefa
Kocíka, kterého se účastnila dvě čtyřčlenná
družstva z 1. – 3. ročníku. Hoši - J. Červeňák,
D. Krátký, M. Kresl a T. Krátký, za družstvo dívek P. Hajčiarová, K.
Panušová, K. Netalová, M. Panušová a náhradnice K. Švajglová.
Soutěže se zároveň zúčastnila žákyně Diana Matviyuková z 5.
ročníku, která soutěžila pouze za jednotlivce, protože v dané kategorii
není na škole více dívek.
Velké úsilí a trpělivý nácvik všem přinesl nejen pěkné sportovní
zážitky, ale i medaile. Hoši získali 2. místo a dívky ve velké
konkurenci 3. místo. V celkovém umístění jednotlivců získal J.
Červeňák 4. místo, D. a T. Krátký 5. a 6. místo, z dívek P. Hajčiarová
5. místo. Všem sportovcům gratulujeme a přejeme jim pevnou vůli
v jejich dalším snažení.
Poděkování patří i trenérce – paní vychovatelce Heleně Řeřichové,
která žáky po vyučování na závody připravovala.

Ze života místní MŠ
Od loňského září funguje mateřská škola po 15 letech opět ve dvou
třídách s celkovým počtem 36 dětí, z nichž je 15 připravováno na
vstup do ZŠ. Předpokládáme, že 11 dětí přejde do místní ZŠ, další 2
děti nastoupí I. třídu ZŠ v Klatovech.U dvou dětí byl doporučen
odklad školní docházky.
Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle vlastního Školního
vzdělávacího programu s názvem: ,,HRAJEME SI S PŘÍRODOU,
V POHODĚ A ZDRAVĚ“, který je zaměřen na osobnostně
orientované působení, na adaptační program pro nově nastupující děti
a jejich rodiče, na vytváření pohodového prostředí a vzájemných
vztahů, na zdravý způsob života tolik potřebného v dnešní konzumní a
uspěchané společnosti a také na pokládání základů citlivého vztahu
k přírodě a péči o ni, aby vydržela i pro další generace.

Formou vzdělávání jsou tématické okruhy, které zohledňují osobnost
dítěte, jeho vztah k němu samotnému, k druhým, ke společnosti,
k přírodě, prostředí i světu kolem něj a akceptuje jeho vývoj i změny
v nich. V současné době žije naše mateřinka tématem JARO a
VELIKONOCE. V obou třídách vládnou aktivity spojené s jarní a
velikonoční výzdobou. Pod vedením p.učitelek děti vytvářejí vlastní
dekorační výtvory (zajíčky, slepičky, malovaná či jinými technikami
zdobená vajíčka), které si děti donesou domů a přispějí tak k udržení
místních velikonočních zvyků a tradic. Také při denním pobytu dětí
venku sledujeme změny v přírodě vlivem jara – první jarní květiny,
práce na zahrádkách a v sadech, změny na pupenech stromů,
probouzející se hmyz a posloucháme úžasné ptačí koncerty.
Odkládáme huňaté svetry a nastavujeme tvářičky hřejivému sluníčku.
Také provádíme pokusy s rychlením cibulové natě a řeřichy, které
využijeme na ozdobení svačinky. Jó jaro, tomu se nic nevyrovná. I
s dětmi to začíná šít a čím dál víc jsou jak z hadích ocásků.
Od září minulého roku v naší MŠ úspěšně funguje také kroužek
anglického jazyka pod vedením p. uč. Koehnleinové, do kterého
pravidelně každou středu po obědě dochází nejstarší předškoláci. Děti
jsou velmi aktivní, dobře spolupracují a na každou další hodinu se
těší. S učitelkami ze školky si během týdne nové učivo opakují a
poznatky společně využívají v běžných činnostech dne.
Dne 25.února se uskutečnil zápis do naší MŠ na nový školní rok
2009/10. K zápisu se dostavilo pouze 6 dětí, což je méně než jsme
předpokládali. Škola má tedy ještě volnou kapacitu na přijetí nových
dětí pro nový šk.rok. RODIČE, POKUD JSTE NEUSPĚLI JINDE,
NEVÁHEJTE A PŘIHLAŠTE SVÉ DÍTĚ DO NAŠÍ MŠ.
Co plánujeme? Ještě pojedeme za kulturou
do divadla – podle nabídky SDS Klatovy,
vyjdeme si na delší vycházku do okolních vesnic
a až nám upraví zahradu, uskutečníme školní
sportovní hry. V červnu vyjedeme autobusem na
polodenní výlet za krásami a pamětihodnostmi
.
našeho kraje.
A. Keilová, ved.uč.

VYNÁŠENÍ ZIMY
V pátek 27.3. jsme byli s družinou vynášet Morenu – symbol
zimy. Po cestě k řece jsme říkali zaříkávadlo „Smrt nesem ze vsi,
nové léto do vsi...“. Před mostem jsme Morenu hodili do vody. Ta
podplavala most, ale pod jezem se nám zastavila u levého břehu řeky.
Pozorovali jsme ji a čekali, jestli poplave dál, ale neplavala. Paní
vychovatelka nám řekla, že až bude v řece více vody, proud Morenu
určitě odnese.
Po cestě do školy jsme si řekli, do kterých řek Morena vpluje.
Budou to řeka Úhlava, Radbuza, Berounka, Vltava, Labe a skončí v
Severním moři.
Domů jsme se vraceli v očekávání jara a slunečných dnů.
Žáci ZŠ Bezděkov: Dana Kinská, Daniel Krátký a Václav Toman

VÝMĚNA ROLÍ
Koncem března si na naší škole již poněkolikáté vyměňujeme
role. Starší žáci se promění v učitele a vyučují mladší děti. Nejprve
si ale musí důkladně připravit, co budou vyučovat, jak si rozdělí
úkoly. Letos jsme mimo jiné připravili i tuto křížovku:
Největším pomocníkem učitele dříve bývala
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6.
7.

1. Jsem strom s dlouhými úzkými listy, nejčastěji mě najdete na
březích potoků a rybníků. 2. Mám rád slunné okraje lesů. Moje květy
se podobají motýlům. Mám složené listy. 3. Moje plody jsou
trojhranné, zvířatům chutnají a lidé je nazývají podobně jako mě.
4. Moje plody se dvěma křidélky se snášejí k zemi jako vrtule, děti si
je z legrace dávají na nos. 5. Moje listy se chvějí i za zdánlivého
bezvětří. Proto se také říká, třese se jako … 6. Najdete mě v křovinách
a v houštinách. Na podzim na mně dozrávají oříšky.
7. Jsem váš národní strom. Lidé moje krásně vonící květy suší a
připravují z nich lahodný čaj.
Žáci 3. – 5. ročníku

Z historie Sokola v Bezděkově…
Když se v říjnu 1919 uskutečnilo v Klatovech veřejné
shromáždění občanů, na němž měl projev o významu sokolské
tělovýchovy F. Malkovský z Klatov, nadchli se bezděkovští občané
jeho slovy natolik, že se rozhodli založit svůj Sokol. Ještě v ten den
byly vybrány přihlášky a zvolen výbor. První finanční prostředky
poskytl nově vzniklé organizaci kroužek divadelních ochotníků, jehož
zástupci se stali členy Sokola. Divadelníci věnovali do začátku čistý
zisk ze svého srpnového představení ve výši 273 korun.
V prosinci se pak uskutečnila první valná hromada, na které byl
zvolen starostou pan Josef Kolařík. Členové Sokola se zúčastňovali či
organizovali cvičení, slety, přednášky a kulturní akce. Členská
základna čítala zhruba 90 členů. Vznikly různé tělovýchovné oddíly,
např. lyžařský, odbíjenkářský, kopané a stolního tenisu. Sokol měl
k dispozici hřiště a za nepříznivého počasí se cvičilo buď v sále
hostince U Šuldů, nebo později U Volopichů.
Sokol se zaměřoval nejen na tělovýchovu, ale i na kulturu a
divadelní činnost. Za připomínku stojí každoročně pořádaná divadelní
představení (Skřivánek J. Š. Baara, Divá Bára Boženy Němcové,
Sládci, Svatba pod deštníky, Lucerna aj.).
K prvnímu útlumu činnosti Sokola došlo z politických důvodů v
době druhé světové války. Koncem 40. let dal o sobě vědět na
Sokolském sletu z roku 1948, kterého se účastnili i členové
bezděkovského Sokola. Slet představoval jednu z posledních aktivit
před zrušením tehdejší sokolské organizace v Čechách.
V novodobé historii obnovil Sokol v Bezděkově svou činnost
v listopadu roku 2001, kdy bylo na ustavující schůzi rozhodnuto o
znovuzaložení TJ Sokola Bezděkov hlavně z iniciativy volejbalového
a nohejbalového oddílu. Členskou základnu tvořilo 42 členů. Jejich
počet začal postupně růst, a tak se činnost Sokola začala rozšiřovat i v
pestrosti jeho aktivit – nejen sportovních, ale i kulturních, jež se
dotýkají života celé obce. V roce 2002 bylo po dobu tří let do správy
TJ Sokola Bezděkov předáno hřiště. V roce 2005 byla podána žádost,
aby sokolské hřiště bylo ve vlastnictví TJ Sokola Bezděkov. Za
podmínky, že hřiště bude sloužit jako sportovní areál, bylo žádosti
vyhověno. Smlouva o předání hřiště do vlastnictví TJ Sokola
Bezděkov nabyla účinnosti v roce 2006. Ke konci roku 2008 členskou
základnu tvořilo 95 členů.

Narozeniny
V těchto dnech významná životní jubilea slaví:
- Jan Osvald
- Emanuel Řeřicha
- Anna Štolbová

- Karel Kuchyňka
- Zdeňka Špindlerová

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

Co nás čeká...
TJ SOKOL Bezděkov
30. dubna 2009- Stavění májky na sokolském hřišti
-Sportovní odpoledne pro malé i velké od 17.00 hod.
Tradiční běh pro všechny dětské věkové kategorie a hod polenem
pro dospělé.
Po ukončení soutěže opékání buřtů a posezení při táboráku.
2. května 2009 - Vystoupení dětské taneční skupiny CIK-CAK a již
tradiční vystoupení taneční skupiny SOKOL SISTERS Bezděkov na
pouťové zábavě v Předslavi od 20.00 hod.
Ve spolupráci SDH Bezděkov a TJ Sokol Bezděkov se uskuteční
dětský den, jehož datum a program bude upřesněn. Informace
naleznete na plakátech ve škole, na budově MŠ nebo Konzumu.
TJ Sokol Bezděkov děkuje Kristýnce
Netalové, Lukášovi a Ondrovi Jelínkovi za
vynikající reprezentaci na župních plaveckých
přeborech v Klatovech.

SDH Koryta
30.dubna 2009 - stavění máje, dobroty z domácí zabíječky
-Taneční zábava od 19.00
30.května 2009 -porážení máje, Dětský den plný soutěží
-čas bude upřesněn na plakátech
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Legenda
3- Kal
4- Otín, Úloh
5- Činov, Javor, Lomec, Lhota, Makov, Poleň, Vacov
6- Beňovy, Dolany, Koryta, Vítaná
7- Tajanov, Tupadly, Vrhaveč
8- Bezděkov, Bolešiny
9- Struhadlo
10- Novákovice
Tajenka je v čísly označených polích.

Znáte dobře své okolí…
(aneb dnes – znáte české svátky)
Správná odpověď z minulého čísla:
Zastupitelka paní Mgr. Xenie Begerl.
Ze správných odpovědí byly vylosovány:
Marie Paumerová, Irena Vanišová,
Jana Papoušková
.
Ceny, které do soutěže věnovala Česká pošta, s.p. Region Západní
Čechy, byly již vylosovaným předány.

Dnešní úkol:
1)
2)
3)
4)
5)

Co jsou to Velikonoce?
Kdy se slaví - podle čeho se vypočítává datum Velikonoc?
Vyjmenujte alespoň tři velikonoční symboly.
Co je velikonoční triduum?
Proč se říkalo „škaredá středa“ ?

Těšíme se opět na vaše správné odpovědi!!!
Kontakty: obecbezdekov@seznam.cz,
cerveny.bezdekov@seznam.cz

