Díl třináctý

červenec 2009

Vážení spoluobčané...
A už je tady zase léto
I když teploměr za oknem říká něco úplně
jiného, datum v kalendáři hlásá, že přišlo léto.
Před pár dny si děti přinesly domů vysvědčení a
teď už, hurá, na prázdniny. Ten, kdo má již dovolenou naplánovanou,
začne pomalu balit kufry a rozjede se k moři nebo na nějaký
poznávací výlet. Chalupy se začnou plnit "lufťáky" a k večeru se bude
po okolí linout vůně opékaných buřtů.
Léto je však spojeno také s mnoha kulturními akcemi. A i u nás v
Bezděkově nepřijdou milovníci kultury zkrátka. Ať už jde o kulturní
akce spojené s poutí sv. Anny, ukázky zásahu v režii hasičů či
hasičského potěru, sportovní turnaje nebo divadelní představení.
Každý si může přijít na své.
A co na závěr? Snad popřát všem krásné léto a prázdniny, počasí
bez chyby a organizátorům všech kulturních akcí mnoho spokojených
návštěvníků.
Vaše redakce

Blesková povodeň, aneb aktuální
informace
Občané Koryt a Bezděkova, ale nejen oni, děkují SDH
Bezděkov a SDH Koryta za pomoc při povodních. (Čerpání
vody ze sklepů, stavění zábran, úklidu vesnic…) DĚKUJEME

Program anenské pouti 2009
Sobota 18. července:
- pozemek u kostela sv. Václava - pouťové atrakce
- kostel sv. Václava - od 10.00 – 17.00 hodin výstava
profesionálních fotografií s komentářem - Poutní
místa Šumavy – zapůjčeno Vlastivědným muzeem Dr. K. Hostaše
Klatovy
- areál hasičské zbrojnice Bezděkov:
13.00–17.00 výstava Zlaté ženské ruce – ukázky výtvarných technik
kreativních kurzů Bezděkov s možností nákupu
materiálů a pomůcek
13.00 hasičské odpoledne:
• výstava hasičských vozidel
• fanfáry žáků ZUŠ J.Kličky Klatovy
• nástup soutěžních družstev mužů
• slavnostní pochod se živou hudbou a představení kolektivu
Krotitelů ohně Bezděkov (malých hasičů 4 – 10 let)
• vystoupení taneční skupiny Sokola Bezděkov Cik- Cak
• štafeta dětí
• požární útok dětí
• vystoupení taneční skupiny Sokola Bezděkov Cik –Cak
• soutěž hasičských družstev mužů v netradičních disciplinách
• vyhodnocení, předání cen
• taneční kreace skupiny Sokol Sisters Tělocvičné jednoty Sokol
Bezděkov
16.00 – 22.00 posezení s harmonikářským triem 2 + jedna
Samozřejmostí jsou prodejní stánky, kvalitní a chutné občerstvení
v režii SDH Bezděkov
Neděle 19. července:
- pozemek u kostela sv. Václava – pouťové atrakce
- kostel sv.Anny na Římku – 10.00 pouťová mše svatá
- kostel sv.Václava
9.00 – 17.00 výstava „Poutní místa Šumavy“
profesionální fotografie s komentářem

Sobota 25. července - Letní slavnosti CH.H.Spiesse 2009
- pozemek u kostela sv.Václava
18.00 - Báchorka z Fričova mlýna – divadelní představení hrají
herci „Bezděkovského prozatímního hororového divadla“
po skončení
- položení kytic k hrobu Ch. H. Spiesse a hraběnky Küniglové
- večerní prohlídka hrobky rodu Korbů z Weidenheimu a kaple sv.
Anny

Kvalitní občerstvení a originální míchané nápoje v prostoru u kostela
sv.Václava Vám nabídnou členové Sokola Bezděkov

Volejbalový úspěch žen TJ Sokol
Bezděkov
V letošní sezoně 2008/2009 postoupily ženy hrající pod
hlavičkou TJ Sokol Bezděkov „A“ do II. třídy krajského přeboru. Jako
nováček si v této soutěži vedly více než dobře, protože v průběhu
základní soutěže odešly pouze ve dvou utkáních jako poražené. Ve
své základní skupině/ P-Z-2-A tak zaslouženě obsadily první místo a
do play-off, mezi nejlepších osm družstev, postoupily z prvního místa.
Ani v této nadstavbové části soutěže se za své výkony nemusely
stydět, protože naše cesta skončila až ve finálovém zápase s VK
TACHOV, kde družstvo žen muselo nastoupit v oslabené sestavě a
soupeř této skutečnosti, hlavně druhém finálovém utkání, dokonale
využil. Finálové zápasy tak sice skončily 1:1 na utkání, ale o
celkovém vítězi soutěže rozhodl lepší poměr setů VK TACHOV. Naše
družstvo žen tak v tomto ročníku krajské soutěže obsadilo velmi
pěkné 2. místo. O postup do nejvyšší krajské soutěže se tak naše ženy
pokusí v příští sezoně 2009/2010. Poděkování patří nejen hráčkám
samotným, jejich rodinným příslušníkům za pochopení, ale i pí. Z.
Špererové a pí. L.Šrámkové za vedení zápisů při domácích utkáních.
Družstvo TJ Sokol Bezděkov „B“, za které hrají převážně mladší
hráčky, sbírá zkušenosti v Okresním přeboru žen.
Mgr.Stanislav Urban
trenér družstva žen

Barbora Jandová
* 26.6.2005
I přestože začátky byly velmi náročné
(Barborce byly 3 roky a do té doby byla
zvyklá si jen hrát), získala již dvě krásná
druhá místa. Ptáte se v čem? Ve
sportovní gymnastice. K tomuto sportu ji
přivedla maminka, která v dětství také
cvičila. Od září 2008 cvičí Barborka pod
vedením Lucie Duchoňové a Ley Laňové
2x týdně 2 hodiny v oddíle Sportovní
gymnastiky v Klatovech. 7.12.2008 v Nýřanech prožila své první
závody - Memoriál Marie Liškové - a hned obsadila 2.místo
v kategorii nejmladší žactvo.
20.6. 2009 se zúčastnila závodů ve sportovní gymnastice O pohár
Vladimíra Bořánka na ukončení sportovní sezony 2008/09, kde
v kategorii „0“ MINI MINI získala opět druhé místo. Na těchto
závodech byla zvolena veřejností a vyhrála 1.místo, čímž se stala
MISS GYMNASTIKY 2009, na tento titul jí zůstane památka
v podobě krásné šerpy.
Barborka má velmi ráda pohyb, protože je to ale první sport,
kterému se věnuje, není jisté, zda se tomuto sportu bude věnovat i
v budoucnu, to rodiče nechají na ní. Každopádně ji do budoucna určitě
k nějakému sportu povedou.
Barborce přejeme hodně štěstí a úspěchů nejen ve sportu, ale i
v životě.

Informace k přiloženému letáku
Ukládání odpadů do sběrných dvorů je dobré předem
konzultovat s pracovníky daných dvorů.

Myslivecký den ZŠ Bezděkov a ZŠ Vrhaveč
Ve čtvrtek 25.6.2009 jsme v rámci jednodenního projektu Naše
příroda zavítali do ZŠ Vrhaveč. Cílem naší návštěvy bylo poznat jiné
prostředí stejného typu školy, najít nové kamarády, navázat s nimi
kontakt a spolupracovat ve smíšených skupinách. Pro mnohé byla
zajímavým zážitkem i samotná cesta vlakem.
Myslivci pro naše žáky připravili čtyři stanoviště plná
zajímavých úkolů – znalostní testy s ukázkou trofejí a myslivecké
mluvy, poznávání přírodnin i ukázku loveckých zbraní. Výsledky
žáků obou škol byly vyrovnané.
Členové Mysliveckého sdružení Koryta – Bezděkov měli opět
vše skvěle připravené, nechyběly ani diplomy a sladká odměna.
Pracovníci ZŠ a MŠ Vrhaveč nás přivítali v příjemném prostředí
jejich školy a přichystali pro nás i oběd. Mohli jsme tak strávit
společně příjemný a zajímavý den.
Učitelka prvouky a přírodovědy

Co nás čeká…?
TJ Sokol Bezděkov pořádá:
18.7.2009
„Camil cup“ – nohejbalový turnaj trojic
- prezentace v 8:30 hod na hřišti za kostelem
- začátek turnaje v 9:00 hod
25.7.2009
„Volejbalový turnaj o putovní pohár starosty obce“
- turnaj smíšených družstev
- prezentace v 8:30 hod na hřišti za kostelem
- začátek turnaje v 9:00 hod
konec srpna
„Rozloučení s prázdninami“
- setkání u táborového ohně, opékání buřtů
- termín bude upřesněn!!
SDH Koryta si vás dovoluje pozvat na tradiční
Kuličkiádu,
která se bude konat 29.8.2009 od 14 hodin

Příspěvek ZŠ a MŠ Bezděkov
Atletický trojboj
V úterý 16. června 2009 se žáci ZŠ Bezděkov
zúčastnili atletického trojboje v Klatovech.
Závodníci Jan Červeňák, Tomáš Krátký, Klára
Panušová a Nikola Květová soupeřili v těchto
disciplinách: sprint 50 m, skok daleký a hod
kriketovým míčkem.
Všem sportovcům přejeme pevnou vůli v jejich dalším snažení.
Poděkování patří i paní vychovatelce Heleně Řeřichové, která žáky na
závody připravovala.
Školní výlet
Ve čtvrtek 18.6.2009 jsme byli na školním
výletě. Navštívili jsme zámek Červená Lhota,
hrad Karlštejn, horu Říp, zámek Ratibořice,
hrad Kokořín, letohrádek Hvězda, Železnou
Rudu, Český Krumlov, zámek Kynžvart a další krásná místa. Ptáte se,
jak je možné, že jsme navštívili všechny tyto památky za jedno
odpoledne? Byli jsme v Mariánských Lázních.
V parku Boheminium je totiž k vidění spousta miniatur českých
hradů, zámků, ale i historických staveb jako jsou např. Lidové statky
v Holašovicích. Miniatury jsou 25krát menší než skutečné stavby.
Exponáty jsou vyrobeny z plastu. Moc se nám líbily.
Diana Matviyuková

Cestou do Mariánských Lázní jsme navštívili Horšovský Týn.
V zámku se mi líbilo, protože je tam hezky, je tam krásné ticho.
(Nikola Květová)

Nejvíce se mi líbila komnata, kde princezny odpočívaly.
(Klára Panušová, Markéta Rašková)
A co se nám líbilo v Mariánských Lázních?
Zpívající fontána
(Jana a Dana Kinských, Přemek Hovorka)
Miniatury v parku Boheminium
(Jan Červeňák, Václav Toman)
Žáci 3., 4. a 5. ročníku

Krátce o S-klubu…
Na červnovém setkání S-klubu jsme si při
videoprojekci a setkání s bezděkovskými ochotníky
mohli zavzpomínat na loňské Spiessovy letní
slavnosti.
Upozorňujeme, že setkání v měsíci červenci 2009 se nekoná, ale
setkáme se dne 10.srpna 2009 v 18 hodin, kdy večer proběhne
v duchu sousedské kavárny s možností pohovořit si s masérkou a
majitelkou psího salónu. Srdečně zveme k návštěvě S-klubu!
Ohlédnutí za výletem po našem okolí…
Dne 17.6.2009 se zúčastnili i někteří z místních výletu klatovského Klubu seniorů do blízkého okolí. Využili tak nabídky několika
volných míst v autobusu a cestovali nejprve do Vítané, kde navštívili
keramickou dílnu pí. Hášové. Po vyhlídce na Vráži pokračovali ke
kostelu do Loučimi, ve kterém je uvítal místní duchovní, kostelnice a
varhanice. Kromě návštěvy kostela a vyslechnutí krátkého varhanního
koncertu, výletníci viděli malou „zoologickou zahradu“ za farou v
Loučimi a také navštívili hrob známého regionálního básníka Rudolfa
Mayera, narozeného v Nové Hospodě u Skránčic.
Cesta z Loučimi dále vedla přes Dlažov, Miletice do Běhařova.
O všech těchto obcích se senioři mohli dozvědět historické
zajímavosti, zvláště o běhařovské Kalvodově malířské škole, která
ukončila svoji výuku v roce 1929 a jejímž pokračovatelem byl místní
krajinář Bedřich Anderle. Výletníky však nepotěšil dezolátní stav
bývalého zámku ve Veselí, který byl postaven podle vzoru toho
bezděkovského, jen o dva roky později.
Milé překvapení čekalo všechny v rohozenském mlýně „U
Pavlíků“, kde všichni byli přivítáni vůní a poté i ochutnávkou
domácích buchet. Kromě opraveného mlýnského náhonu měli
možnost zde vidět i malou vodní elektrárnu. Poslední zastávkou před
návratem do Klatov byl Bezděkov, kde byla na programu pěkná
procházka zámeckým parkem. Před odjezdem čekalo unavené
výletníky malé občerstvení v klubovně nové hasičské zbrojnice a
krátký kulturní program, ve kterém se představila děvčata z taneční
skupiny CIK-CAK bezděkovského Sokola. Do Klatov všichni
odjížděli sice vyčerpaní, ale spokojení. Výlet byl zajímavý nejen svým
programem, ale i setkáním dvou klubů.

Narozeniny
V těchto dnech významná životní jubilea slaví:
- Anna Štolbová
- Karel Denk
- Josef Hynek
- Anna Korbelová
- Anděla Pflanzerová
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

Dárek pro Vás- recept na pouťové koláče
Chodské koláče:
1 kg mouky (3/4 polohrubé, 1/4 hladké); 25 dkg cukru; 25 dkg másla nebo Hery;
3 dkg sádla; 1 lžička soli; 1 vejce; 3 žloutky; 1/2 mléka; 7 dkg droždí; vanilka;
rum; citronová kůra.
Mouku dáme do mísy, uděláme důlek a přidáme kvásek z mléka, cukru a
droždí. Pak přidáme ostatní přísady a zaděláme těsto. Necháme kynout a
během kynutí je ještě několikrát vařečkou propracujeme. Těsto kyne celkem
asi dvě hodiny. Během kynutí si připravíme kulaté papíry o průměru asi 25
cm a namažeme je po jedné straně tukem.

Tvaroh
3 kg tvarohu; 25 dkg změklého másla; 60 dkg cukru; 6 žloutků; citronová
kůra; rum; vanilka; sníh ze 4 bílků; 1 hrst hladké mouky (aby tvaroh netekl)
Dle potřeby mléko nebo smetana.Vše smícháme.

Mák
30 dkg máku umeleme, přidáme cukr, vanilku, skořici, rozředíme mlékem
(nesmí být řídký) a uvaříme.

Povidla
75 dkg švestkových povidel umeleme na masovém strojku, aby byla zcela
bez kousků. Přidáme rum a špetku tlučeného hřebíčku.

Znáte dobře své okolí…
Správná odpověď z minulého čísla nám nebyla doručena žádná!!!
Proto jsme se rozhodli, soutěž o něco ulehčit ☺ Tentokrát stačí
uhádnout, komu je zasvěcená kaplička před domem Josefa Kubíka
v Bezděkově.
Těšíme se opět na vaše správné odpovědi!!!
Kontakty: obecbezdekov@seznam.cz, cerveny.bezdekov@seznam.cz

