Díl dvacátý

listopad 2010

Vážení čtenáři,
Zahrady jsou připraveny na zimu, listí odfoukl podzimní
vítr, začínají dlouhé večery. A až nám na nos spadne první
vločka budeme určitě vědět, že se blíží adventní čas. Čas očekávání,
rozjímání, pohody. Možná jak pro koho. Pro děti určitě, pro tatínky
možná a maminek se asi ani ptát nebudeme. Pro ty začíná očekávání
tím, že přemýšlí, kdo ji s úklidem letos pomůže, rozjímá nad kuchařkou
s vánočním cukrovím. A pohoda ? Která maminka ji v době vánočních
svátků zná? Ale abychom tedy tím adventním časem nepropluli jen tak,
bez zážitků a hezkých vzpomínek, připravili jsme pro vás pár
vánočních zastavení. Vánoční trhy spojené s výstavou perníčků,
vánoční koncert v kostele sv.Václava, štědrovečerní zpívání. Toto
všechno by nás alespoň na chvíli mělo přenést do té opravdové vánoční
atmosféry, do okamžiků klidu a blízkosti druhých. Mělo by nám to
pomoci najít ten opravdový smysl vánoc. Kdo z nás si bude pamatovat
jaké měl před deseti lety cukroví a jestli neměl prach pod
skříní? Asi nikdo, ale zážitek z pěkného koncertu a
přátelské setkání se sousedy je možná hezčí než
narychlo zabalený dárek pod stromečkem.

Veselé Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2011 !!!
přeje Vaše redakce

Zprávy z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Bezděkov zvolilo dne 9.11 2010
Josefa Červeného, starostou obce
Mgr. Petra Papouška, místostarostou obce
Mgr. Xenii Begerl, členkou rady obce
Václava Kubovce, členem rady obce
Jiřího Ponocného, členem rady obce
Kontrolní výbor zastupitelstva ve složení:
předseda Ing. Petr Uldrych, členové Petr Dolejší, František Špindler

Finanční výbor zastupitelstva ve složení:
předseda Ing. Zbyněk Svoboda, členové Věra Steidlová, Petr Jelínek

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov č. 3

dne 9.prosince 2010 od 18.00 hodin
do zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Bezděkově
Program:
- stanovení ověřovatelů, zapisovatele
- volba návrhové komise
- kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva č.2
- rozpočtové změny 2010
- návrh rozpočtu na rok 2011
- návrh ceny vodného a stočného na rok 2011
- návrh ceny poukázek za odvoz komun. odpadu na I.pololetí 2011
- majetkové záležitosti , smlouvy
- různé
- diskuse zastupitelů a občanů
- schválení usnesení
Josef Červený
starosta

Prodej poukázek na odvoz komunálního odpadu na I. pololetí 2011
Poukázky na odvoz komunálního odpadu bude možné zakoupit vždy v úředních
dnech již od 1. prosince v kanceláři obecního úřadu .

Krátce o S-klubu…
První listopadové pondělí jsme měli
možnost se setkat se zástupci místního
mysliveckého sdružení, kteří nám nejen
pověděli o svém oboru mnoho zajímavého, ale
také nás za doprovodu fanfár lesních rohů
seznámili s průběhem podzimních honů. Milým doplněním večera pak
byl krátký hudební program v podání členů kapely Hubertka.
Ve dnech 10. nebo 11.12. 2010 navštívíme ochotnické divadelní
představení „Taková normální rodinka“ v Janovicích nad Úhlavou.
Další setkání v S-klubu, tentokrát již v adventním čase, pak
proběhne v pondělí 6.12.2010 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
v Bezděkově. Tentokrát nás navštíví se svým programem děti a také
harmonikáři.
Srdečně zveme k návštěvě S-klubu! Občerstvení je zajištěno.

20 let v bezděkovském kadeřnictví….
Již jsme si tak nějak zvykli, a bereme to i s jistou
samozřejmostí, že půjdeme-li se ostříhat do bezděkovského
kadeřnictví, uvítá nás svým milým úsměvem kadeřnice paní
Jana Formanová a vykouzlí pak na naší hlavě účesy,
mnohdy přímo podle našeho přání.
Ač se to nezdá, dojíždí paní Formanová ze
Zdebořic do Bezděkova již dvacet let. Do místního
kadeřnictví nastoupila na podzim 1990 jako zaměstnanec tehdejších
Drobných provozoven a od r. 1992 v témže oboru soukromě podniká.
Vzhledem k tomu, že i oblast kadeřnictví podléhá módním trendům,
absolvuje paní Formanová řadu kadeřnických kurzů, aby svým
klientům mohla co nejlépe vyhovět.
Jak sama říká, jako kadeřnice poznala mnoho rodin, a to nejen na
Bezděkovsku. Vytváří v nich účesy již po tři generace. Svým
zákazníkům v Bezděkově a okolí prostě zůstává věrná.
Po dvaceti letech dobrých služeb je jistě na místě jí
poděkovat, popřát pevné zdraví a také čtvrtou
generaci bezděkovských zákazníků!
Kontakt na kadeřnictví: 776 606 887

Kulturní komise rady obce a Obecní úřad Bezděkov
Vás zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
s doprovodným slovem

BEZDĚKOV

- kostel sv. Václava

18. prosince 2010 od 16.00 hodin
Účinkují :
PaeDdr. Daniela Mandysová - soprán,
Bc. et BcA. Jana Marcinková Smolová - varhany,
Martin Nejdl -basbaryton

6. ROČNÍK VÁNOČNÍCH TRHŮ
aneb u nás nechodí Santa Claus ale Ježíšek

v areálu hasičské zbrojnice
BEZDĚKOV
SOBOTA 4. PROSINCE 2010:
13.00 – 17.00 hodin Perníčková výstava, ukázka zdobení
(Petra Žižková)
ukázky vánočních dekorací z prací kreativních
kurzů D klubu
NEDĚLE 5. PROSINCE 2010:
13.00 – 17.00 hodin Perníčková výstava, ukázka zdobení
(Petra Žižková)
ukázky vánočních dekorací z prací kreativních
kurzů D klubu
15.00 - 19.00 hodin Vánoční trhy
Součástí akce jsou v 15.00 hodin zahajovací fanfáry skupiny
lesních rohů Mysliveckého sdružení Koryta-Bezděkov, pásmo
dětí Základní a mateřské školy Bezděkov a vystoupení taneční
skupiny Sokola Bezděkov CIK – CAK.
Pro všechny návštěvníky je připraveno :
 setkání s přáteli a známými ve sváteční náladě, dětské
úsměvy
 nabídka zajímavého
zdobených perníčků

vánočního

zboží,

 tradiční chutné klobásy, Františkovy
míchané horké a studené nápoje

dekorací

a

bramboráky,

 zvěřinový guláš, který si můžete ve vlastní nádobě
odnést sebou
 děti budou mít možnost sdělit osobně svá přání
Mikulášovi a Ježíškovi je odeslat netradičním
způsobem.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé:
kulturní komise rady obce, D klub, Myslivecké sdružení KorytaBezděkov, Sokol Bezděkov a Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov.

Současný stav žactva ZŠ
Bezděkov
celkem 34 žáků, z toho 3 žáci z jiného obecního
obvodu
1.roč. 5; 2.roč. 11; 3.roč. 6; 4.roč. 5; 5.roč. 7
Organizace výuky probíhá ve 2 třídách se spojenými ročníky.
Ve školní družině je zapsáno 27 žáků
K všestranné činnosti školní družiny je využívána herna, učebny s PC,
tělocvična, hřiště, školní pozemek, stolní tenis, video, hudební nástroje
a další vybavení školy.
Odpolední provoz družiny je do 15.15 hodin. Rodiče mohou využít
prodloužený provoz ve středu a čtvrtek až do 16.15 hodin. Pokud bude
zájem rodičů uvažujeme o prodloužení provozu do 16.00 hodin.
Pro školní rok 2010/2011 nabízíme tyto kroužky:
Sportovní (atletika, gymnastika, míčové hry, aerobik); Výtvarný; Práce
na počítači; Rozvoj řeči pro ZŠ i MŠ; Dyslektický; Hra na zobcovou
flétnu; Angličtina hrou pro 1.a 2.roč.
V MŠ Bezděkov je zapsáno pro školní rok 2010/2011 33 dětí. Školní
jídelna vaří pro 33 dětí ze školky a 27 žáků ze základní školy.
Vzdělávání a výchova v mateřské škole probíhá podle ŠVP Hrajeme si
s přírodou v pohodě a zdravě.
Nabízíme kroužek anglického jazyka pro předškoláky a výtvarné
aktivity.
V provozu jsou 2 třídy, provozní doba: 6.30 - 16.00 hodin.
Stále platí volná kapacita v MŠ.
Mgr. M. Hezoučká, ředitelka školy

Z činnosti ZŠ
Každým rokem se účastníme výtvarné soutěže Naše zahrádka, která je
součástí zahrádkářské výstavy Zahrada Pošumaví v Klatovech.
Letos jsme získali tato ocenění v kategorii prostorových prací:
1. místo - Mimozemšťan - práce žáků při praktických činnostech
(pí.uč. Řeřichová); 2. místo - Motýli - práce žáků v hodině výtvarné
výchovy(pí.uč. Matějková); 3. místo - Co nám vyrostlo na zahrádce
(houby) - práce dětí výtvarného kroužku ZŠ(pí.uč.Moserová)

Pěkné ceny a diplomy si žáci převzali na slavnostním vyhodnocení
soutěže 8.10.2010 v KD Družba v Klatovech.
24.9. a 15.10. jsme navštívili divadelní představení: pohádku Šípková
Růženka a balet Staré pověsti české.
27.9. v rámci projektu Evropský den jazyků se naši žáci seznámili
formou kvízu, hádanek a znakového písma se zajímavostmi našich
evropských sousedů. Stejný den jsme došli do nedalekého Rohozna,
kde jsme si prohlédli Rohozenský mlýn, rybník, řeku atd.
19.10. jsme pokračovali v projektu Komplexní zajištění primárních a
intervenčních aktivit (ve spolupráci s PPP Klatovy). Pro mladší žáky
byl připraven adaptační program, starší žáci se zaměřili na prevenci
rizikového chování na internetu.
Ve školce se konala začátkem listopadu výstava výtvarných prací ZŠ a
MŠ Podzimní variace.
Naše škola se přihlásila k účasti na rekordu: Vytvořte ZNAK Vaší obce
z odpadových materiálů - největší galerie znaků měst a obcí ČR
agentury Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a společnosti EKO-KOM.
Vytvořili jsme znak Obce Bezděkov z odpadových materiálů.
Nashromáždili jsme materiál na výrobu znaku: víčka PET lahví,
plastové tašky, polystyrén. Hotový znak jsme vyfotili a fotografii
vložili na www.znakymestaobci.cz.
Předlohu znaku poskytla škole paní Blanka Kováříková. Jak se
žákům znak podařil, můžete posoudit po jeho prohlédnutí na chodbě
školy, kde je dočasně vystaven.
25.10. se uskutečnil projekt AJ Halloween.
Připravujeme se na okresní přebor v přehazované.
Starší žáci navštívili 4. listopadu Planetárium v Českých Budějovicích.
Tradičně připravujeme Mikulášskou a Vánoční besídku.
Fotografie z akcí školy si můžete prohlédnout na www.zsbezdekov.info
v části Nová fotogalerie nebo na http://zsbezdekov.rajce.idnes.cz

Slavnostního zahájení š.r. 2010/2011 se 1.září zúčastnilo kromě
žáků a pedagogů ZŠ 10 rodičů a rodinných příslušníků, kteří přišli
doprovodit svoje děti do 1. ročníku.
Toto setkání obohatili svým hudebním vystoupením na flétny
starší žáci pod vedením p. vychovatelky Heleny Řeřichové a hned do
svého programu zapojili i prvňáčky.
Přítomný starosta Obce Bezděkov pan Josef Červený připomněl
ve svém příspěvku důležitost vzdělání, zdůraznil velmi dobrou úroveň
výuky na místní škole a popřál všem žákům, pedagogům i ostatním
pracovníkům školy úspěšný nový školní rok.
Ředitelka školy poděkovala obci za podporu, realizaci oprav a
údržbu v ZŠ i MŠ před zahájením nového školního roku a všem
zaměstnancům za jeho přípravu.

Z činnosti D-klubu
Na vánoční perníčkové výstavě 4.12. a 5.12.2010
budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si nejen
sladké perníčky, ale také ukázky prací žen
z výtvarných kurzů D-klubu.
Mozaika na skle skládaná z různých odstínů barev
vytvořila krásný efekt na různých skleněných předmětech a vznikaly i
překrásné originální nádobky na svíčku.
K výrobě netradičního obalu na květináč nebo dárkové krabičky
postačil ženám papír, tavná lepicí pistole, štětec a barvy. Výsledek
uvidíte na výstavě – velmi zajímavé a dekorativní.
Téma listopadového kurzu bylo svíčkování. Zdobení svíček
různými technikami – vyřezáváním, ubrouskovou technikou,
drátkování, polepy nebo dekorace ozdobami modelovanými z vosku.
Ukázky na výstavě budou určitě velkou inspirací k výrobě i vašich
malých uměleckých dílek, protože vlastnoručně vyrobená a dekoračně
zajímavě řešená svíčka vytvoří úžasnou atmosféru slavnostního stolu.
I v příštím roce bude D-klub pokračovat v pravidelných zájmových
kurzech s výukou různých moderních i tradičních technik. Na
lednovém setkání budeme pracovat se zajímavou modelovací hmotou
FIMO.
Do kurzů se můžete přihlásit na Obecním úřadě Bezděkov.
Přijďte se podívat a věříme, že společně si užijeme spoustu zábavy
a radosti z vlastní tvorby.

Tentokrát z Kroniky obce Tetětice … (1.část)
Kronika obce Tetětice byla založena dne 1.1.1924. Historický
úvod k ní byl vytvořen tehdejším úředníkem klatovského muzea a
doplněn zápisky Dr. Karla Hostaše, který vycházel z knih gruntovních
a zemských matrik a z dalších tištěných pramenů.
Prvním kronikářem obce byl Viktor Chmelík a po jeho smrti
v roce 1929 převzala kroniku paní Jana Horáčková, roz. Böhmová,
která ji vedla do roku 1957. Bohužel další kronikáři již nenásledovali.
V příštích číslech bezděkových novin se budete moci dozvědět některé
historické zajímavosti z této kroniky. Přejeme pěkné počtení!
Osada Tetětice se nachází na jižním svahu lesnatého hřbetu
Bítova v severo-východním směru od jeho nejvyššího hřbetu
označeného na mapě 711 m. Nadmořská výška její jest 575 m.
Vsí vede cesta z Tupadel do Mlýnce, pak po hřbetu Bítova cesta do
Věckovic, která je odbočkou silnice okresní Klatovy – Poleň.
O vzniku osady se nám nezachovalo žádných zpráv. O místě samém,
ani o bezprostřední blízkosti nenalezeno stopy po pravém osídlení a jest
za to míti, že osada založena byla později, v dobách, kdy údolí bylo
dávno již zabráno a kdy docházelo ku kolonisaci i horské půdy.
Historiograf klatovský Dr. Justin V. Prášek přihlížeje k jménu osady,
jež odvozuje se ze staročeského osobního jména: Těch, Tět či Tětek,
klade založení její asi do staroslověnského osídlení na samý konec jeho
do století XII.
V držení osady, jejíž rozsah byl jistě značně menší dnešního,
vystřídalo se během věků mnoho vlastníků. Jména prvotních se nám
nezachovala.
Teprve v století XIV. odhaluje se poněkud rouška, kterou minulost
osady byla zakryta. V latinském zápise ze dne 24. srpna 1331 totiž
čteme, že Jan Lucemburský, král český, práva svá na statky zemřelého
Eblina z Bezděkova postupuje panu Petrovi z Rožmberka.
V této postupní listině, jejíž slavné jmění uveřejňuje výslovně mezi
jiným majetkem Eblina, jmenovanými jsou i Tetětice. Z toho soudíme,
že prvý nám známý vlastník Eblin z Bezděkova zemřel někdy před
r.1331 bez dědiců a král český dle práva od úmrtí jeho statky zaujal.
Neponechal si je však dlouho, nýbrž postoupil je pravděpodobně svému
věřiteli panu Petru s Rožmberka.

Narozeniny
V těchto dnech významná životní jubilea slaví:
-

Jiří Špindler
Josef Klouda
Anna Molíková
Jaroslav Šperer
Josef Císler

-František Špindler
- Marie Němečková
- Zdeňka Petrášová
- Vojtěch Břečka

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

Perníčková výstava
Sobota 4. 12. 2010
Neděle 5. 12. 2010

13.00 – 17.00 hodin
13.00 - 17.00 hodin

Protože v loňském roce byla perníčková výstava velmi úspěšnou akcí,
rádi bychom ji v letošním roce zopakovali. Abychom mohli výstavu
uskutečnit, potřebujeme opět Vaši pomoc a pochopení. Dodejte si
odvahy a zapůjčte nám své perníkové nebo i jiné sladké vánoční
výrobky. Zkuste i vy pro potěšení upéct a nazdobit perníčky, kterými
uděláte radost všem kolem sebe.
Vzorky svých dílek můžete přinášet do 2. prosince na Obecní úřad
Bezděkov. Děkujeme.
Malá voňavá výstavka v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice Bezděkov bude určena všem, co
se rádi podívají na perníčky a i na jejich zdobení.
Oba dva dny bude perníkářka paní Petra Žižková
předvádět své umělecké zdobení perníčků, které
můžete na místě přímo zakoupit.

Výzva řidičům
Tímto bychom chtěli vyzvat všechny řidiče, aby v zimním období
neparkovali vozidla na místních komunikacích ,ale na svých
pozemcích a umožnili tak bezproblémovou zimní údržbu
komunikací.
Děkujeme!!!

Znáte dobře své okolí…
Správná odpověď na soutěžní otázku :
Do poslanecké sněmovny v r.1925 v Tetěticích bylo voleno 7
politických stran (Republikáni, Lidovci, Sociální demokraté,
Komunisté, Práškovci, Národní demokraté, Českoslovenští socialisté).
Do senátu bylo voleno 5 politických stran (Republikáni, Lidovci,
Práškovci, Sociální demokraté, Komunisté).
Jedinou správnou odpověď zaslala : Pavla Rynešová, Tetětice 15
Dnešní soutěžním úkolem je rozpoznat co nejvíce dětí na fotografii
na poslední stránce.
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

Slovo závěrem
Vážení spoluobčané,
I když to za oknem tak nevypadá, blíží se adventní
čas, Vánoce, konec roku 2010 a vy jste dočetli
poslední letošní číslo zpravodaje Bezděkovsko černé na
bílém..
Dovolte mi, abych vám jménem nově zvolených zastupitelů i svým
jménem poděkoval za důvěru, kterou jste nám vyjádřili svými hlasy
v říjnových komunálních volbách.
Přeji vám klidné prožití svátků vánočních, dětem hodně dárků pod
stromečkem a všem v roce 2011 jen to dobré, zdraví,
štěstí a spokojenost.
J.Červený

