Díl devatenáctý

září 2010

Vážení spoluobčané,
jako každé léto se i letos přesvědčujeme o tom, že v tomto období
čas letí tak nějak rychleji a přibližuje se přímo neúprosně k období
podzimu. Nejmenší radost z toho mají nejspíš školáci, kterým nastaly
po prázdninovém odpočinku školní povinnosti. Posledních letních dnů
bylo potřeba využít co nejúčelněji a snažit se načerpat nové síly.
V dnešním čísle se krátce ohlédneme za akcemi letošního léta a
poskytneme Vám přehled o dalších, které se chystají pro nadcházející
období. Doporučujeme Vaší pozornosti zvláště ty, které budou probíhat
v září a budou spojené s oslavou tradiční václavské pouti.
Tato pouť je spojená s vysvěcením kostela sv. Václava,
postaveného v letech 1899-1901 na bezděkovské návsi. Náklady na
stavbu tehdy činily 75 000 zlatých a prostor kostela byl uzpůsoben pro
700 osob. Hlavní oltář uvnitř kostela byl novou řezbářskou prací,
postranní oltáře, zvony a varhany pak byly převezeny z kostelíka sv.
Anny. Díky dobré spolupráci klatovské farnosti a OÚ Bezděkov je dnes
kostel využíván kromě bohoslužeb i ke kulturním účelům, zejména pro
konání výstav a koncertů.
Nezapomeňme, že v polovině října nás pak čekají volby do
zastupitelstva obce. Každý občan se tak může podílet přímou účastí na
veřejném životě. Rozhodnutí je na každém z nás.
Přejeme Vám hezký zbytek léta!

Vaše redakce

Zprávy obecního úřadu
Mobilní svoz objemného odpadu bude proveden od
pátku 5. listopadu 12.00 hodin do neděle 7. listopadu
18.00 hodin na obvyklých místech to je:
Bezděkov náměstí a Koryta náves u Kloudů.
Nebezpečný odpad – s největší pravděpodobností
bude možné předat svozové firmě 23. října 2010
v Bezděkově od 9.00 do 10.00 hodin
v Korytech od 10.15 do 11.00 hodin
na stejných místech jako objemný odpad.
O případné změně termínu budete včas informováni.
16. září 2010 od 18.00 hodin bude v hasičské zbrojnici Bezděkov
prezentace firmy SULKO, která zajišťuje vše kolem dotace " Zelená
úsporám" - vyřízení dotace, bezplatné poradenství i výměnu oken atd.
Bližší informace najdete v přiloženém letáku.

Svatováclavská pouť 2010
Sobota 25.9.2010
9.00 hodin u hasičské zbrojnice Bezděkov - Turistický a
cyklo výlet 2. Bezděkovské kolečko
Neděle 26.9. 2010
8.30 hodin kostel sv. Václava mše svatá
17.00 hodin kostel sv. Václava - koncert vokálně instrumentální
skupiny ZEBEDEUS
Úterý 28. 9. 2010
10.00 hodin kostel sv. Václava – pouťová mše svatá

Krátce o S-klubu…
Po dvouměsíční přestávce opět začně každé první pondělí
v měsíci fungovat S-klub. Dne 6. září 2010 v 18.00 hodin nás navštívil
cestovatel pan Jindřich Fürbacher. Zajímavá beseda
spojenou s videoprojekcí byla na téma „Putování po
Severní Americe a Kanadě“. Srdečně zveme
k návštěvě dalších setkání S-klubu!

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
1. Volby do zastupitelstev obcí 2010 se uskuteční
v pátek dne
15.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne
16.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí
ve volebním okrsku č. 1 Bezděkov je volební místnost v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice v Bezděkově čp. 235
pro voliče bydlící v Bezděkově, Poborovicích a ve Vítané
ve volebním okrsku č. 2 Koryta je volební místnost ve
společenské místnosti hasičské zbrojnice v Korytech čp. 65
pro voliče bydlící v Korytech, Tetěticích a ve Struhadle
Počet členů zastupitelstva v novém volebním období: 15
Poznámka: v zákonem stanoveném termínu pro komunální volby v obci
Bezděkov 2010 byly podány kandidátní listiny volebních stran:
Sdružení nezávislých kandidátů a Komunistická strana Čech a Moravy.

Pro širokou veřejnost oddíl Všestrannosti TJ Sokol Bezděkov otevírá:

Taneční přípravka pro nejmenší
Taneční kroužek pro dívky od 6 do 10 let
Taneční kroužek pro dívky od 11 let
Kde: tělocvična v ZŠ Bezděkov
Kdy: zápis do kroužku v jídelně ZŠ v pátek
10.9.2010 od 18:00 do 19:00
Kurzovné: pro členy TJ Sokol Bezděkov 150Kč na pololetí,
pro nečleny 300Kč na pololetí
Kroužky probíhají pod vedením Mirky Jehlíkové, cvičitelky oddílu
Všestrannosti TJ Sokol Bezděkov a držitelky průkazu cvičitele
Všestrannosti 3. třídy.
Více informací na místě nebo na tel.: 721 373 063

Život ve mlýně
Ten se odehrával většinou v mlynáře zastupoval stárek, který
musel ovládat sekerničinu, řemenačinu, kovařinu, kameničinu, ale i
ekonomické záležitosti. Nadřazenost mlynáře i stárka byla někdy tak
patrná, že se stravovali odděleně, bylo jim vykáno atd.
Mládek – další z důležitých obyvatel, odpovídal za bezchybný
chod mlýnice, ručil stárkovi za kvalitu mouky. O čistotu mlýna se staral
učeň – prášek, byl také k ruce mlynářce i mládkovi. Také mlynářka
měla výlučné postavení. Hlavní starost o domácnost a nakrmit tolik
krků, co na mlýně bývalo, jistě nebylo snadné. Starost i o dobytek a
zvířectvo, kterého bývalo hojný počet, zabralo dost času. Často se
krmilo moučným odpadem nebo černou moukou.
Život ve mlýně začínal okolo hlavní obytné místnosti, opatřené
malými okýnky, která ji jen spoře osvětlovala. Proto se svítilo loučemi,
lojovými svícemi, olejovými a petrolejovými lampami. Světnici
vévodil mohutný stůl, až do poloviny 19. století umístěný v rohu
místnosti. Pak se přestěhoval do středu spolu s židlemi kolem dokola.
Součástí byly dále skříně, police,
truhly, staré obrázky, postupně i
rodinné obrazy a fotografie.
V žádném mlýně však nechyběl
mlynářský znak, na který byli
příslušníci
mlynářského
stavu
patřičně hrdí. Zajímavé bývalo i
pojmenování mlynářského mistra.
Na velkém mlýně – velkovodský, na
malé říčce či potoku – potočník a na nejmenších mlýnech – žabař.
Hlavou celého mlýna býval pan otec, který řídil chod mlýna a práci
všech mlýnských pracovníků. Každodenně procházel a kontroloval
mlýn i přilehlé hospodářství, které při nedostatku mletí bylo obživou
jeho obyvatel. V době nepřítomnosti 5. hodiny ranní a při mletí se
pracovalo i 12 hodin denně. Bývalo zvykem, že prvnímu mleci, který
zavítal od mlýna, bylo semleto zdarma. Po večerech se dralo peří,
poádaly se společenské přástky a předl se len na provázky k zavazování
pytlů.
K životu ve mlýně patřili neodmyslitelně krajánci. Ti bývali často
staršího věku a byli mezi nimi i bývalí mlynáři, kteří po letech práce
v prašném prostředí trpěli záduchou nebo zaprášením plic. Jiní bývali

mladí – tovaryšové a jejich práce i pobyt se zapisoval do vandrovních
knížek. Někteří krajánci měli svůj rajón, který obcházeli po celý rok.
Jiní chodili pouze proti proudu. Hlavním posláním krajánků bylo bavit
mlýnskou chasu. Byli vítaným zdrojem nových zpráv a zábavy. Hlavně
děti poslouchaly vyprávění z cest, pohádky o strašidlech a bubácích.
Mlýny přímo sváděly svým klapotem, vrzáním namáhaného dřeva,
šploucháním vody k báchorkám o nadpřirozených jevech a záhadných
bytostech. Bývaly místem schůzek hejkalů, rusalek, klekánic a
vodníků. Samotných příběhu o tomto strašení je možné napsat celou
knihu.

Ohlédnutí za letošním létem…
Letošní, již 3. ročník Spiessových letních slavností byl, jako již
téměř každoročně, ovlivněn rozmary počasí. Na rozdíl od minulých let
přišla (naštěstí) dešťová nadílka ještě v noci a dopoledne před
divadelním ochotnickým představením. Ačkoliv se tak pořadatelům
zkomplikovala příprava slavnosti a citelně se ochladilo, večer už
počasí vydrželo, a tak jsme si mohli užít pěkných hereckých výkonů
bezděkovských ochotníků, tentokrát v představení nazvaném
Bezděkovská rapsodie aneb Tajemství bezděkovského ležáku.
Autorka této divadelní hříčky, Mgr. Xenie Begerl, tentokrát
zasadila humorný příběh do historického období Bezděkova, kdy se
v místním pivovaře vařilo pivo. Po většinu času své existence býval
pivovar ve správě majitelů baronů Korbů z Wiedenheimu. V knize
Pošumavské pivovary se o tom bezděkovském píše takto:
„…bezděkovský pivovar se řadil mezi největší na
Klatovsku, např. v r. 1908 produkoval 20.000 hl piva
ročně. Zdejší pivo se těšilo výborné pověsti a bylo
v roce 1909 oceněno na průmyslové a hospodářské
výstavě v Klatovech. …..Bezděkovský pivovar byl pak
v letech 1947-48 zestátněn a spolu s železnorudským
přežil jako jediný na okrese Klatovy rok 1950…“
Z hojné účasti i ohlasů diváků lze usuzovat, že se letošní
Spiessovy slavnosti, věnované historii bezděkovského piva, vydařily a
nezbývá nám, nežli se těšit na příští ročník.

Sportovní zakončení prázdnin
V neděli 29. 8. 2010 se na sokolském
hřišti v Bezděkově uskutečnil 2. ročník turnaje
v petanque, kterého se zúčastnilo 12
tříčlenných družstev. Na hřišti se sešli
soutěžící různých věkových kategorií,
převážně v rámci rodinných týmů. I když
značná část zúčastněných si přišla zahrát tuto hru poprvé, nebyly jejich
šance na úspěch o moc menší, ba naopak se staly rovnocennými
soupeři.
Přestože počasí během odpoledne bylo proměnlivé, soutěžící to
neodradilo od rozehraných klání, a tak bylo možné vyhlásit konečného
vítěze turnaje. Ceny za 1. místo si odneslo družstvo „Kolaři“ (hostující
chataři z Dolní Lhoty). Těsně za nimi se umístil tým „Bowle“,
bronzový stupínek obsadilo ryze domácí družstvo a zároveň vítěz
loňského ročníku „Hipox Team“.
Děkujeme všem soutěžícím za příjemnou atmosféru během
sportovního odpoledne a doufáme v jejich účast na příštím ročníku.

Pořadatelé za TJ Sokol Bezděkov

Myslivecké sdružení Koryta-Bezděkov Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
plné soutěží a zábavy nejen pro děti, které
se koná 11. září 2010 od 14. hodin
u hasičské zbrojnice v Bezděkově
Program:
Zahájení
Vystoupení mysliveckých trubačů
Soutěž družstev pro děti :
- střelba ze vzduchovky; poznávání rostlin a stromů; poznávání zvěře;
všeobecné znalosti o přírodě; vyhlášení výsledků a diskotéka pro děti
Ukázka práce loveckých psů a ukázky trofejí
Od 18:00 bude pokračovat zábava pro dospělé.
K poslechu a tanci zahraje mistr černobílých kláves, který Vám splní
všechna hudební přání.
Nebude chybět bohatá zvěřinová tombola, zvěřinový guláš a
netradiční soutěže pouze pro dospělé.

11. ročník VOLEJBALOVÉHO TURNAJE
„O putovní pohár starosty obce Bezděkov“
V sobotu 31. července se v Bezděkově na antukových hřištích TJ Sokola
uskutečnil tradiční turnaj ve volejbale smíšených družstev. Z původně deseti
přihlášených družstev na turnaj nakonec ráno dorazilo družstev sedm. Po nasazení
posledních vítězů turnaje a dolosování ostatních, byly vytvořeny dvě základní
hrací skupiny, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Následně pak byly
odehrány semifinálové zápasy mezi prvními a druhými. Třetí v základních
skupinách si zahráli o konečné 5. místo. Turnaj vyvrcholil zápasem o třetí místo a
finálovým utkáním o celkového vítěze celého turnaje. Putovní pohár získalo
družstvo s názvem TAJANOV, jehož hráči a hráčky porazily soupeře družstvo
Bobo Hnačov v poměru 2:1 na sety.
Turnaj proběhl za velmi pěkného počasí a poděkování patří všem, kteří při
organizaci pomáhali. Zároveň děkujeme i sponzorům, kteří do turnaje věnovali
ceny. Jmenovitě PEKAŘSTVÍ FIALA, p. SVOBODA, firma ACRICULTUR a
BUFET u KULIČKŮ.
Pořadí družstev: 1-Tajanov; 2- Bobo Hnačov; 3-Pešáci; 4-Peruň; 5-Rozbřesk; 6Spoje; 7-Chlaďaři
Za TJ Sokol Bezděkov Stanislav Urban

Narozeniny
V těchto dnech významná životní jubilea slaví:
- paní Marie Ponocná

- paní Bohumila Špererová

Oběma oslavenkyním srdečně gratulujeme!

O kom se mluví…
Zuzana Špindlerová
Třiadvacetiletá studentka FEK v Plzni je jedinou ženou mezi
čtyřicítkou fotbalových rozhodčích na Klatovsku.
A jak se k tomuto, pro dívku nepříliš obvyklému, koníčku dostala?
Její tatínek i bratr fotbal hráli a ona se na jejich zápasy chodila dívat.
Při jednom zápase prohlásila, že by to zapískala líp než chlapi a vše
začalo. Učení pravidel, zkoušky a dnes už běhá po hřišti s píšťalkou na
krku šestým rokem.
Píská krajské soutěže a ženskou ligu.
Jako odměnu za svoji píli dostala letos Zuzana pohár pro
nejúspěšnějšího sportovce roku 2009 v okrese Klatovy - v kategorii
rozhodčí.
Mezi její další koníčky patří cyklistika, box, tae-bo, spinning a volejbal.

Znáte dobře své okolí…
Víte nebo dokážete odhadnout kolik politických stran kandidovalo ve
volbách v roce 1925 v Tetěticích do Poslanecké sněmovny a do
Senátu?
Své odpovědi zasílejte na níže uvedené e-mailové adresy, telefonicky
kontaktujte OÚ Bezděkov, nebo přímo osobně povězte na OÚ.
Těšíme se opět na vaše správné odpovědi!!!
Kontakty: obecbezdekov@seznam.cz, cerveny.bezdekov@seznam.cz

