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Vážení čtenáři,
v pořadí již dvacáté prvé a letošní první číslo zpravodaje nebude
bilancovat rok uplynulý ani s nadšením vyhlížet lepší zítřky bez
demonstrací v muslimské části světa, bez záběrů týraných dětí, bez
vzájemného napadání a afér vrcholných politiků, bez děkování a
odcházení těch kteří kdysi složili Hippokratovu přísahu a dalších
negativních zpráv, kterými nás neustále zásobují média všeho druhu.
Toto vydání jsme pojali vyloženě jako informační zpravodaj a
proto také obsahuje vložený termínový kalendář akcí na rok 2011,
abyste v předstihu věděli, jaké akce pro vás připravují místní
společenské organizace, kulturní komise rady obce a obecní úřad.
Neméně důležitou součástí tohoto vydání je seznam čísel
tísňového volání a telefonní spojení na organizace, na které se můžete
kdykoliv s důvěrou obrátit v případě obtížné životní situace nebo
akutního zhoršení zdravotního stavu. Tento důležitý seznam pro vás
vytvořili pracovníci Regionálního centra sociální integrace a
celoživotního vzdělávání v Klatovech ve spolupráci s organizacemi a
obcemi, zapojenými do komunitního plánování sociálních služeb
regionu Klatovska.
Další významná událostí, která se koná jednou za deset let a která
nás všechny čeká, je sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným
okamžikem, ke kterému budou platit vámi sdělené údaje bude půlnoc
z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii z nařízení Evropské komise
sčítají všechny země EU v jeden rok a novinkou také bude, že si
občané mohou zvolit elektronický způsob vyplnění a odeslání
sčítacích formulářů.

Zprávy obecního úřadu
Na základě několika požadavků občanů bychom
vás v dalších číslech zpravodaje na tomto místě,
kromě jiných sdělení obecního úřadu, informovali o akcích, které jsou
připravovány zastupitelstvem nebo již probíhají v naší obci. V tomto
vydání uveřejňujeme schválený plán akcí na nejbližší období, úmyslně
neuvádím rok realizace, protože některé akce budou přesahovat do
dalšího roku, nebo vlivem ekonomické situace a dotačním možnostem
budou muset být odsunuty, případně úplně zrušeny. Celý plán akcí na
volební období 2010 – 2014, se kterým jste byli seznámeni a který byl
schválen vašimi zástupci na zasedání zastupitelstva v listopadu
loňského roku byl sestaven odpovědně
podle skutečných
rozpočtových možností a bez rizika neúměrného zadlužení obce.
Jednotlivé akce jsou v počáteční fázi pečlivě připraveny tak, abychom
předešli možným komplikacím při jejich dokončení a následné
kolaudaci. Vyžaduje to množství administrativy, ale rada obce,
zastupitelstvo i pracovníci obecního úřadu využívají při výkonu
funkce, vzájemné komunikaci, získávání a zpracování údajů technické
zařízení, pořízené z Integrovaného operačního programu.
dokončení probíhající rekonstrukce místních komunikací na
pozemcích parc.č. 211/20 a 211/21 v Bezděkově - dokončení
zámkové dlažby, položení asfaltových vrstev, výsadba zeleně,
dopravní značení
− dokončení projektu rekonstrukce dalších prašných komunikací na
pozemcích parc.č. 1206, 1208 a 1205 v návaznosti na prostranství
kolem kostela sv. Václava v Bezděkově do fáze vydání stavebního
povolení a zahájení přípravných prací
− oprava povrchu místní komunikace Bezděkov – Vítaná - probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby
− odvodnění místních komunikací a oprava povrchu v části obce
Struhadlo
− výměna autobusové čekárny v části Koryta – uzavřena dohoda
s SDH Koryta
− obnova stávajícího a doplnění chybějícího dopravního značení v
celé obci – zpracován návrh, před projednáním s Policií
−

rozšíření herních prvků v mateřské a základní škole – požádáno o
územní rozhodnutí, podána žádost o dotaci
− dokončení elektropřípojky, montáž přenosového zařízení dat a
instalace automatického dávkování chemikálií vodojemu
Bezděkov – zpracován projekt, podána žádost o dotaci,
− výměna zastaralých hydrantů, omezeně funkčních uličních a
domovních uzávěrů před rekonstrukcemi místních komunikací –
zpracována cenová kalkulace, podána žádost o dotaci
− prodloužení vodovodního řadu, úprava připojení domů u kapličky
sv. Václava
− změna systému vytápění ve společenské místnosti hasičské
zbrojnice Koryta
− odbahnění rybníka v Korytech – projekt včetně rozborů sedimentů
− výměna vývěsních skříněk v částech obce Vítaná, Poborovice
− výstavba 3 tůní a výsadba břehových dřevin v části obce Koryta –
projekt je již dokončen, probíhá stavební řízení a je podána
žádost o dotaci
− vybudování stezky „Naučná stezka Ch. H. Spiesse“ zajištěn
zahraniční partner, zahájeny přípravné práce na projektu a žádosti
o dotaci z Dispozičního fondu
−

Jaký je skutečný stav obecních
financí ?
Poslední dobou někdo záměrně šíří mezi vás fámy a
lži, že minulé zastupitelstvo od roku 2006 hospodařilo s obecními
financemi tak, že nyní nejsou na žádné akce finanční prostředky, že je
tzv. prošustrovalo. Místo složitého vysvětlování uvedu vše na pravou
míru jednoduchým slovním matematickým příkladem: v prosinci 2006
měla obec k dispozici cenné papíry ve výši 6, 2 milionu korun. Na
úhradu podílu obce na kanalizačním sběrači bylo nutno použít 5,0
milionu korun, po celé volební období všechna zařízení a organizace
obce fungovaly, několik akcí se podařilo uskutečnit a z úvěru již bylo
splaceno 4,5 milionu korun. Cenné papíry nebyly odprodávány a tak
je jejich současná hodnota 8,3 milionu korun a na běžném účtu obce je
1,8 milionu korun. Otázka zní: kolik peněz bylo tzv. prošustrováno ?
Správná odpověď je NIC. Naopak hodnota finančních prostředků
obce se v minulém volebním období zvýšila o 3,9 milionu korun.

Zápis do MŠ
Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Bezděkově oznamuje
rodičům předškolních dětí, že zápis do Mateřské školy v Bezděkově se
uskuteční

v úterý 1.března 2011 od 14,30 do 16,30 hod.
v budově mateřské školy
Rodiče si s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte, přezůvky. K zápisu by se měli dostavit i ti rodiče, kteří
uvažují přihlásit své dítě k docházce až v průběhu školního roku.

Co naše škola nabízí ?
• Vlastní školní vzdělávací program HRAJEME SI S PŘÍRODOU,
V POHODĚ A ZDRAVĚ zpracovaný dle Rámcového programu pro
předškolní vzdělávání zaměřený na osobnostní rozvoj, poznávání přírody a
její ochranu, ekologii, zdravý životní styl, rozvoj kompetencí potřebných pro
další život
• Adaptační program pro nové děti
• Dostatek hraček a pomůcek pro rozvoj herních dovedností
• Zařízenou školní zahradu s prvky k rozvoji fyzické zdatnosti, relaxaci a
sezonní činnost
• Pěstování jahod – obohacení jídelníčku MŠ
• Pravidelné návštěvy divadelních představení v Klatovech a dalších kulturních
akcí
• Exkurze do firem a podniků v místě i blízkém okolí
• Předplaveckou výchovu v krytém bazénu v Klatovech
• Logopedickou péči v místní ZŠ, kroužek AJ pro předškoláky
• Výstavky výtvorů dětí
• Úzkou spolupráci s místní základní školou a školní družinou – společné akce
a vzájemné návštěvy
• Besídky pro rodinné příslušníky
• Výstavu a ochutnávku vánočního pečiva maminek a babiček dětí MŠ
• Společné aktivity rodičů a dětí – Bramboriáda, pečení a zdobení perníčků
• Stabilizovaný kolektiv zaměstnanců, prostředí rodinného typu, vstřícné
chování a individuální přístup
• Provoz 6.30 – 16.00 hod.

Přijďte, rádi Vás uvítáme a seznámíme s prostředím naší MŠ!
A.Vlasáková, ved.uč.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v ZŠ Bezděkov se vydařil
19.1.2011 navštívilo naši školu 16 rodičů a
prarodičů + 2 sourozenci našich školáků, všichni
návštěvníci byli zvědavi, jak pracují při
vyučování jejich děti. Rodiče měli možnost
zhlédnout výuku ve všech ročnících podle rozvrhu, nejvíce je zajímaly
předměty: Čj, M, Prvouka, Aj a Tv. Ocenili samostatnost žáků ve
třídách se spojenými ročníky, jejich aktivitu a zájem o učení. Velmi je
zaujala práce na interaktivní tabuli při různých předmětech a pestrost
činností na ní. Většina rodičů byla ráda, že svoje děti mohla více
poznat zase z jiné stránky.
O den dříve se přišli podívat na své kamarády i předškoláci z místní
MŠ, kteří se bez problémů zapojili do výuky, řešili společně zadané
úkoly a prohlédli si celou školu. Pohráli si i ve školní družině a
tělocvičně.
Většinu z nich jsme přivítali u zápisu do 1.ročníku dne 1.2. 2011 od
14.00 do 16.00 hod.
Mgr. Marcela Hezoučká, ředitelka školy

Krátké zprávy ze ZŠ Bezděkov
Významní matematici
Žáci 5. ročníku ZŠ Bezděkov se zúčastnili matematických
soutěží a postoupili do dalších kol.
Na základě výsledků školního kola matematické olympiády ZŠ
Bezděkov postoupili do dalšího kola Přemysl Hovorka a Václav
Toman. Přemysl Hovorka se stal úspěšným řešitelem i okresního kola,
které se konalo 26. ledna 2011 v Klatovech.
Úspěšnými řešiteli Pythagoriády byli Přemysl Hovorka, Matěj Kresl a
Jan Červeňák a rovněž postoupili do dalšího kola, které se konalo
28. 1. 2011 v Klatovech.
Úspěšným řešitelům matematických soutěží gratulujeme.

Znak naší obce a světový rekord, co mají společného?
Znak naší obce vyrobený žáky ZŠ Bezděkov se vrátil zpět do
školy z výstavy v Brně. Certifikát o vytvoření světového rekordu
obdržíme v průběhu měsíce března.
Rekordní pokus o sestavení největší galerie znaků měst a obcí
ČR vyrobených z tříděného odpadu skončil. Celkem bylo vyrobeno
1025 znaků, přičemž 454 jich bylo reálně vystaveno v Brně. Tyto
skutečnosti byly zaevidovány Českou databankou rekordů jako
světový rekord.
Certifikát o vytvoření rekordu byl odeslán jménem iniciátora
rekordu, společnosti EKO-KOM a.s., do kanceláře prezidenta ČR jako
dárek České republice spojený s novoročním přáním všeho dobrého
v roce 2011 od desetitisíců dětí zúčastněných na projektu.
Bližší informace o rekordu najdete na www:znakymestaobci.cz
Putování za zvířátky ke krmelci
Před výpravou ke krmelci jsme si připravovali krmivo pro zvěř.
Louskali jsme kukuřici, krájeli cuketu a doma jsme si připravili
mrkev, jablka, seno, zrní, kaštany.
Druhý den v pátek 21.1. jsme šli do lesa ke krmelci u Vítané.
Zastavili jsme se u rybníka Ovčáku, kde jsme chtěli nakrmit kachny,
ale bohužel tam žádná nebyla, protože byl rybník zamrzlý. O kousek
dál jsme pozorovali srnky z dalekohledu Janičky Polákové.
V lese jsme do krmelce dali seno, jablka, kukuřici, mrkev a
kaštany. A pak jsme ptáčkům na stromy pověsili lojové koule.
Cestou zpět jsme se vozili na vozíku Vaška Tomana a klouzali
jsme se na ledě u silnice. Byla to veliká zábava.
Mirka Tomanová a Blanka Valešová (3. ročník)

TJ SOKOL BEZDĚKOV
Výzva pro všechny Sokoly a nejen pro ně Všechny členy TJ Sokol Bezděkov a
ty, kteří mají o dění v této organizaci zájem upozorňujeme na nový informační
kanál. Každého, kdo chce vědět, co se pod hlavičkou Sokola připravuje, jaké
probíhají akce a co bude v plánu, žádáme, aby se spojil s jednatelem TJ Sokola
Bezděkov Mgr. Stanislavem Urbanem (standaurban@gmail.com), který
je správcem nových internetových stránek TJ Sokol Bezděkov. Zde budou
informace neustále aktualizovány a pro všechny členy Sokola nejsnáze
dostupné. Aktuální informace budou též zveřejňovány na internetových
stránkách obce Bezděkov. Děkují členové výboru TJ Sokol Bezděkov.

D-klub
První kreativní kurzy D-klubu v letošním roce byly
věnovány výrobě originálních šperků z modelovací
hmoty FIMO – klimt technikou. Všech 21 účastnic
bylo nesmírně šikovných a ke své umělecké práci
potřebovaly tentokrát pro ženy velice známé
pomůcky – strojek na nudle, váleček, nožík, různá vykrajovátka a
extrudér. Extrudér je speciální trubička se šroubovacím pístem
(nápadně se podobá vytlačovacímu zařízení na sušenky, ale je
mnohem menší a dvacet výměnných nástavců má také jiné tvary.
Téma únorového kurzu je „Triky s triky“ II. Originální trička
budou zdobena sítotiskem MY STYLE. Je to technika, která využívá
místo klasických sít novinku - nalepovací sítotiskové šablony.

Narozeniny
V významná životní jubilea leden-duben:
-

Josef Klouda
- Anna Molíková
Marie Němečková
- Zdeňka Petrášová
Jaroslav Šperer
- Vojtěch Břečka
Josef Císler
- Nováková Miluše
Jaroslava Kubová
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

Správná odpověď na soutěžní otázku :
V minulém čísle byla uveřejněna fotografie třídy Základní školy
v Bezděkově s učitelkou Jaroslavou Matějkovou a žáci :
Anna Polomisová, Anna Mülerová, Poborovice, Marie Hladiková Bezděkov,
Emanuel Chalupa, Tupadly, Jan Vavřinec Bezděkov, František Vogl Tupadly,
pani učitelka Jaroslava Matějková Bezděkov, Josef Šulda Koryta, Josef Tichý
Praha, Kabelka Tupadly, Alena Musilová Bezděkov, Marie Steidlová Bezděkov
cihelna, Jana Vachtlová USA, Pavla Chmelíková Tupadly, Václav Voráček
Dolní Lhota, Zdena Kacerovská Dolní Lhota, Belfín Tupadly, Josef Netal
Bezděkov, Marie Netalová Koryta, Miroslav Havlík Koryta, Václav Baxa
Bezděkov a další.
Jedinou správnou odpověď zaslala a zajímavou cenu již obdržela:
paní Marie Dolejší, Bezděkov 154

Bezděkovsko černé na bílém
od prvotního nápadu až k dnešnímu vydání
Na tomto místě obvykle nacházíte nový soutěžní úkol, ale tentokrát
místo toho na vaše četná přání konečně odtajníme kolektiv, který pro
vás připravuje vydání tohoto občasníku. Jde o skupinu tak nezávislých
„redaktorů“, že se při přípravě nového čísla neschází jako v začátcích
před čtyřmi lety, ale nyní své příspěvky posílají elektronicky přímo
šéfredaktorovi, který vytvoří základ nového čísla včetně grafiky.
Pracovní verze je posléze buď elektronicky, nebo na přenosném
médiu doručena k doplnění aktuálních nebo opožděných zpráv
obecnímu úřadu, který v rámci úsporných opatření zajistí tisk
svépomocí a distribuci nového čísla v elektronické podobě čtenářům
obecních aktualit a zveřejnění na webových stránkách obce.
Složení redakce a kompetence jednotlivých redaktorů jsou následující
• Grasslová Martina, Koryta – šéf, grafik, korekce, distribuce a zpravodaj
SDH Koryta
• Švejdová Jana, Koryta - postřehy z části obce Koryta, SDH Koryta
• Mgr. Jehlíková Hana, Bezděkov – autor myšlenky vydávání, úvodníky, Sklub, občas TJ Sokol
• Jehlíkovy Hana a Mirka, Bezděkov – taneční skupiny Cik-Cak, TJ Sokol
• Mgr. Begerl Xenie, Bezděkov – úvodníky, TJ Sokol, akce
• PaedDr. Matějková Eva, Bezděkov – akce základní a mateřské školy
• Šidlová Anna, Bezděkov – akce D-klubu, statistika, jubilanti, konečná
úprava pro tisk
• Červený Josef, Bezděkov – zprávy obecního úřadu, téma soutěže, SDH
Bezděkov, tisk, distribuce v elektronické podobě
S redakcí spolupracovali manželé Mgr. Šárka a Mgr. Ivan Niklovi, Ing. Hana
Šidlová, Václav Kubovec - stromy, lesy, Jaroslav Holakovský – mlýny, hamry.
Nyní příležitostně přispívají Mlnaříková Markéta – myslivecké sdružení a Mgr.
Papoušek Petr - SDH Bezděkov, Vlasáková Alena – činnost mateřské školy

Pokud byste chtěli naši redakci obohatit novými nápady a vylepšit
tak naše dílka, budeme velice rádi.
Noví kolegové jsou vítáni!

