Díl šestnáctý

únor 2010

Vážení čtenáři,
Je-li v únoru zima a led,
nebude nouze o žitný chléb.
Podle pohledu z okna bude letos žitného chleba opravdu dost a dost. Letos
byla zima opravdová – s ledem i sněhem. Sněhu si užívají hlavně děti a vyznavači
zimních sportů. A nejen ti. Sněhu si „užívají“ i majitelé nemovitostí. A i když
letos již podle nového zákona nemusí, přesto se chopí nářadí a uklízejí dál nejen
před svými domy, ale i na chodnících a veřejných komunikacích. Své úkoly
zvládal na výbornou i řidič Zemědělského družstva Koryta Jaroslav Dums ml.,
který dokázal udržet místní komunikace sjízdné a zaměstnanec obce Josef
Kovářík, který se staral o úklid chodníků.
Tímto jim všem, jménem redakce a občanů obce, chceme poděkovat za jejich
snahu, pomoc a ochotu.
A ještě jedna optimistická pranostika na závěr úvodníku.
Když na Hromice sněží a je větrno,
není jaro již vzdáleno.

Pohled na Koryta a Struhadlo

Zprávy obecního úřadu
• sběr nebezpečného odpadu 24.dubna 2010
16.00 - 17.00 Bezděkov náměstí
17.15 - 18.00 Koryta na návsi u Kloudů

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov č. 20
Podle § 92, odst. 1 a podle § 103, odst. 5 zákona o obcích svolávám veřejné
zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov

dne 4. března 2010 od 18.00 hodin
do společenské místnosti hasičské zbrojnice v Korytech
Program:
- volba návrhové komise, ověřovatelů, stanovení zapisovatele
- kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva č.19 – Ing. Z. Svoboda
- zpráva o činnosti rady obce – J.Červený
- rozpočtové změny – Mgr.Jehlíková, A.Šidlová
- závěrečný účet obce za rok 2010 a výsledky přezkoumání
hospodaření krajským úřadem – Mgr. Jehlíková, A.Šidlová
- zpráva hlavní inventarizační komise – Ing. Z. Svoboda
- postup přípravy hlavních akcí na rok 2010 – J.Červený
- zpráva velitelů JSDHO za rok 2010 – Mgr. P. Papoušek, V. Švejda
- majetkové záležitosti, návrhy smluv – J.Červený
- různé
- diskuse zastupitelů a občanů
- usnesení a závěr
Josef Červený v.r.
starosta

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
1. Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční:
v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny:
ve volebním okrsku č. 1 BEZDĚKOV
je volební místnost: v hasičské zbrojnici Bezděkov čp. 235
pro voliče kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v částech obce :
Bezděkov, Poborovice, Vítaná
ve volebním okrsku č. 2 KORYTA
je volební místnost v hasičské zbrojnici Koryta čp. 65
pro voliče kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v částech obce
Koryta, Struhadlo, Tetětice

Z činnosti „SDH KORYTA“
V sobotu 20. února 2010 se v hasičské zbrojnici SDH v Korytech
uskutečnila beseda s autorkou knížky „Livia Klausová – Smutkem
neobtěžuju“ MARCELOU PECHÁČKOVOU a to nejen o věcech,
které v knížce nejsou, ale i o práci novinářky.
Marcela Pecháčková působila mnoho let v Mladé frontě Dnes jako
hradní zpravodajka, editorka, spoluzakladatelka Magazínu Dnes.
Posledních sedm let pracuje Marcela Pecháčková jako zástupkyně
šéfredaktora týdeníku Instinkt.
Beseda se dle ohlasů všem zúčastněným líbila a alespoň jedno
vyjádření za všechny - Sobotní podvečer strávený s milou paní
redaktorkou Pecháčkovou byl velmi příjemný. Díky ní jsme poznali
významné osobnosti našeho státu z jiné stránky než z té, co je známe, z
té obyčejné, lidské a to bylo velmi zajímavé. Doufám, že budu mít ještě
někdy štěstí se s touto výjimečnou a moc fajn ženou setkat.
(Jitka Ďurišová)

Po besedě se uskutečnila autogramiáda autorky.

Krátce o S-klubu…
První lednové pondělí jsme měli možnost se
podívat prostřednictvím fotografií k Severnímu pólu, a to při poutavém
vyprávění fotografa a cestovatele Jana Kavaleho.
V únoru jsme zahájili první část besedování „O historii
Bezděkova a okolí“ (od založení Bezděkova do konce 17. století),
kterého se ochotně ujal pan ing. Zdeněk Pflanzer. Jedná se o povídání,
při němž může každý z posluchačů přispět svými poznatky
k ucelenějšímu obrazu naší regionální historie. Prosíme proto všechny
pamětníky, aby se přišli podělit o své zkušenost první dubnové pondělí,
kdy bude beseda pokračovat druhou částí.
1. března 2010 od 18.00 hodin si nenechte ujít v S-klubu setkání
se spisovatelkou Vlastou Ruth Sidonovou, jejíž příbuzní žili
v Bezděkově. Součástí bude autorské čtení povídek a povídání o životě
židovské komunity v předválečném Bezděkově, tradice, zvyky a běžný
život v současné pražské Židovské obci. Při této besedě by ráda paní
Sidonová získala informace o bezděkovských předcích a příbuzných
svého manžela vrchního zemského rabína Karola Sidona. Obracíme se
proto na všechny, kteří mohou zapůjčit k naskenování dosud neznámé
tiskoviny, fotografie, dokumenty nebo předat osobní vzpomínky o
životě rodiny Becků a jejich příbuzných. Fotografie a dokumenty
můžete předat na obecní úřad kdykoliv v pracovní době a po zhotovení
kopií vám budou originály neprodleně vráceny.
Srdečně zveme k návštěvě S-klubu!

Z činnosti „D-klubu“
Kulturní komise při Obecním úřadu Bezděkov připravila
ve společenské místnosti hasičské zbrojnice Bezděkov
zájmové kurzy na téma:
Březen - 11.3.2010 Vosková foukaná batika – velikonoční kraslice
Duben - 8.4. 2010 Malba na sklo – originální dekorace váz
Květen - 13.5.2010 Smaltovaný šperk
Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadu Bezděkov,
obecbezdekov@seznam.cz, 376 312 822

Příspěvek ZŠ a MŠ Bezděkov
Současný stav žactva v ZŠ Bezděkov ve š.r. 2009/2010:
Celkem………36 žáků, z toho 6 žáků z jiných obecních obvodů
I. tř.(1., 2. roč.) 18 žáků
II.tř.( 3., 4., 5. roč.) 18 žáků
Předpokládaný počet žáků pro š.r.2010/2011 po zápise do 1.roč. :
Zapsáno 7 dětí, předpokládaný stav od září 2010: 39-41 žáků.
Výuka bude probíhat v 1. až 4. ročníku podle školního vzdělávacího
programu Škola pro všechny, v 5. ročníku podle vzdělávacího plánu
Základní škola, od 3. ročníku se povinně vyučuje anglický jazyk. Škola
je dlouhodobě dvoutřídní s pěti ročníky, ale vyšší počet žáků nám
umožňuje dělení hodin AJ, ČJ i M pro jednotlivé ročníky zvlášť.
MŠ se ZŠ spolu souvisí nejen organizačně a personálně, ale
hlavně po stránce vzdělávání a výchovy. Školní vzdělávací programy
obou škol na sebe navazují. Školy spolu pořádají různé akce, děti se
vzájemně navštěvují při mnoha příležitostech. Jsme rádi, když se
náročná a trpělivá výchovně vzdělávací práce učitelek MŠ a úsilí všech
provozních zaměstnanců i podpora zřizovatele, Obce Bezděkov, zúročí
v další činnosti v ZŠ, kam většina dětí postupuje. To je hlavním cílem
fungování vesnické školy.
Děkujeme všem rodičům, kteří zapsali svoje děti do naší školy a
podpořili tak existenci všech součástí příspěvkové organizace: MŠ,
ŠJ, ŠD i ZŠ.
Co nás čeká:
• Výukové projekty: Zimní olympiáda napříč předměty
Masopust - Velikonoce - Klobouková zábava( 19.2.)
• Zapojení do projektu Ovoce do škol (dodávání ovoce a ovocných
nápojů žákům 1.-5. roč. zdarma mimo školní stravování)
• Připravujeme se na projekt MŠMT EU peníze školám
• Očekáváme instalaci interaktivní tabule
Fotky ze všech školních akcí jsou dostupné na www.zsbezdekov.info
(nová fotogalerie) nebo http://zsbezdekov.rajce.idnes.cz
Mgr. Marcela Hezoučká, ředitelka školy

Připomínka z regionální historie…
Dne 2.3.1885 uplyne 135 let od narození spisovatele Josefa
Haise Týneckého. Literární přídomek „Týnecký“ si zvolil podle
pošumavské vesnice Týnec, v níž trávil své dětství a kde rovněž
absolvoval obecnou školu.
Jeho cesta k literární dráze byla sice trnitá, avšak podařilo se mu
vytvořit dílo značného rozsahu. Kromě básnických sbírek napsal přes
čtyřicet divadelních her, řadu povídek a románů pro děti i dospělé. Od
lyrických a novinářských literárních počátků přecházel postupně
k psaní her a epických děl s tématikou jak přírodovědnou, historickou,
tak i regionální.
Svými romány z Pošumaví „Bludičky v Podlesí“, „Bastard“,
„Světla“, „Zvony“, „Mezi horami a lesy“, „Kruhy“ a „Osení“ se stal
Josef Hais Týnecký jedním z nejvýznamnějších spisovatelů našeho
kraje. Zejména v románu „Osení“ se Hais Týnecký zaměřil nejen na
život prostých týneckých a bezděkovských rolníků a klatovských
řemeslníků, ale psal i o životě bezděkovského barona Korba
z Weidenheimu, či o neohrožených vlastencích bratrech Kodymech, aj.
Tato díla jsou kromě dobového významu oceňována pro svůj regionální
charakter.

Střípky z Kroniky obce Bezděkov…
(tentokráte o zimách v letech 1933-1942)
„ Dne 29.10. 1933 padal první sníh. Listí bylo doposud na stromech…
Prosinec 1934 byl jako duben. Vánoce bez sněhu, sluníčko hřálo,
jehnědy se rozvíjely, květiny v zahradách pučely. Takové Vánoce již
dlouho nikdo nepamatoval…
V létech 1939-1942 byly kruté zimy se spoustou dlouho ležícího sněhu,
takže se musely prohazovat silnice. Z každé rodiny musel jít jeden muž.
Bylo třeba zprůchodnit cesty do vesnic, aby se lidé dostali na poštu,
k lékaři, pro nákupy, děti do školy.
Prohazovaly se cEsty
z Bezděkova do Koryt, do VítANé, Volenova a Poborovic, Rohozna a
Janovic. Dëti chodily do školy pěšky. Jen za opravdu nepříznivého
počasí pan Petrášek nebo pan Vaněk přiváželi Zahalené ž¡ky ráno do
školy na voze taženém ko mi A odpoledne je zase odváželi…“

Příjemný večer s Honzou Kavalem
Za těch více než čtvrtstoletí po které Honzu znám, dobře vím, že
je to člo6ěk s obrovskou dávkou elánu a nevšedním zápalem pro věc.
Když si něco vezme do hlavy, tak to jistojistě uskuteční. A je jedno,
zda to budou fotografie pro jeho novou knížku Šumava z ptačí
perspektivy, obrazové publikace věnované jeho lásce – Šumavě a jejím
vodám, lesům, chalupám, cestám. Právě cesty a cestování do různých
zemí i světadílů je to, co Honza řadu let podniká. Výsledkem jsou
krásné publikace, které dělal k textům Libora Chvojky – Novým
Zélandem s děravou kapsou, Tasmánií s děravou kapsou a nově Říší
Inků s děravou kapsou. K nám na schůzku S-klubu do Bezděkova si
tentokrát přivezl pořad o posledním vandru táborové osady Otavská
perla na místa za polárním kruhem. Slovem i kouzelnými záběry nám
přiblížil celou řadu zajímavostí z cesty, ať už to bylo sušení tresek,
drnové střechy na domcích, ptáci papuchálci, nádherné pohledy na
vodopády či muzeum lososů nebo námořní muzeum v Oslu. Přítomní
posluchači (a bylo jich opravdu hodně) si odnášeli nejen příjemný pocit
z hezkého večera, ale někde uvnitř i řadu nevšedních zážitků, o něž se
Honza – cestovatel s nimi podělil. A už nyní se mohou těšit na podzim
letošního roku, kdy je pro ně připravena další z Honzových cest za
hranice všedních dnů.
Ivan Nikl

Krmelec (příspěvek ZŠ Bezděkov)
V pátek 22.1.2010 jsme šli ke krmelci do lesa u Vítané. Před školou
jsme se vyfotili a potom jsme vyrazili. Měli jsme s sebou vozík, který
přivezl z domova Václav Toman. Pořád jsme se o něj střídali. Když
jsme přišli k lesu, tak jsme vyndali z vozíku všechno jídlo, co jsme nanosili z domova a zanesli jsme ho do krmelce a zásypu – nakrájená
jablka, oves, seno, mrkev. Prohlédli jsme si místo, takové nízké
krmítko, kam myslivci dávají zvěři sůl. Na strom jsme pověsili lojovou
kuličku. Jenom semena slunečnic od Martina Háši jsme nevyndavali.
Nechali jsme je pro ptáčky do krmítka, které máme na školní zahradě.
To přinesl Jakub Strejc, dělal ho jeho tatínek. Při zpáteční cestě do
školy jsme počítali ptačí hnízda. Všimli jsme si, že jich je mnohem
méně než loni. Když jsme došli do školy, vysypali jsme ještě
slunečnicová semínka do krmítka na zahradě, převlékli jsme se a šli
jsme domů. Byli jsme rádi, že jsme pomohli zvířátkům před hladem a
že se cesta vydařila.
Mirka Tomanová, Václav Toman, Martin Háša

Narozeniny
V těchto dnech významná životní jubilea slaví:
- Vlasta Řeřichová
- Marie Grasslová
- Václav Tichý

- Marie Kloudová
- Alžběta Kadlecová

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

Znáte dobře své okolí…
Soutěžní otázka pro toto číslo zní: Co je to na obrázku za objekt?

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

Závěrem bychom chtěli popřát
všem čtenářům krásné a
poklidné Velikonoce

