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Vážení spoluobčané,
letošní léto začalo v Bezděkově přímo
slavnostně, alespoň pro ty občany, kteří se 10.6.
zúčastnili koncertu českého houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného v bezděkovském kostele sv. Václava. Kromě
krásného zážitku, který byl oceněn bouřlivým aplausem posluchačů ve
zcela zaplněném kostele, bylo také účelem tohoto koncertu přispět
na záchranu historických varhan.
Zmíněným vystoupením kulturní léto v Bezděkově teprve
začalo. V průběhu uplynulých dvou měsíců si každý mohl přijít na
své, o tom si tak trochu můžete počíst v dnešním výtisku. Ostatně
zjistíte, že ani na podzim tomu nebude jinak.
I když už školáci před pár dny vyrazili s taškou na zádech ke
školním budovám, mají možnost si prázdninové volno připomenout u
táborového ohně na sokolském hřišti. Začátek podzimu pak otevře 2.
myslivecké odpoledne. Pestrý bude i program blížící se
svatováclavské pouti, nabídne vyžití jak sportovní, tak i kulturní.
Uvědomíme-li si, že není jednoho měsíce, v němž by se u nás
něco nekonalo, mělo by nás napadnout, že za každou akcí, ať ji pořádá
škola, obec, nějaká organizace či skupina dobrovolníků, se skrývá
spousta starostí, ochoty a obětavosti, za což pro
pořádající bývá jedinou odměnou i další motivací
spokojenost účastníků. Važme si tedy toho, že se
takoví spoluobčané mezi námi najdou!
Přejeme Vám hezké babí léto i následující
podzimní dny!
Vaše redakce

Prázdninové bezděkovské
sportovní turnaje
Po třech uplynulých letech deštivého počasí,
které bezděkovským organizátorům znemožnilo
pořádání nohejbalového turnaje, se tento rok
konečně vydařil. Za příjemného počasí se
23.7.2011 odehrál nohejbalový turnaj zvaný Camil Cup, na kterém
se sešlo 9 tříčlenných družstev. Z velké konkurence si 1. místo
vybojovalo družstvo Turek a dva Češi, 2. místo domácí mužstvo Do
háje a 3. místo Všichni všude. Každé družstvo získalo hodnotné ceny.
O týden později, 30.7. 2011, se na sokolském hřišti konal tradiční
pouťový volejbalový turnaj O putovní pohár starosty obce, kterého
se i přes velikou zimu zúčastnilo celkem 7 smíšených šestičlenných
družstev. K dohrání základních skupin, bohužel, počasí nepřálo, tudíž
turnaj musel být předčasně ukončen. O konečném vítězi nakonec bylo
rozhodnuto losováním (kámen-nůžky-papír). Po několika letech tedy
pohár vyhrálo domácí družstvo Lady Team ve složení Magda
Šabatková, Mirka a Hana Jehlíkovi, Jan a Alena Mikulášovi a David
Toušek. Na 2. místě skončil tým hráčů z Nýrska Šumavský medvědí a
3. místo obsadilo družstvo Hnačov Bobo. Každý tým si odnesl věcné
ceny a pouťový koláč jako startovné.
O srpnovém nedělním odpoledni 21.8.2011 se odehrál již 3. ročník
turnaje v petanque pro amatéry, na kterém se sešlo celkem 12
tříčlenných družstev. Turnaj se tradičně konal za extrémního počasí –
po loňském dešti se letos hrálo ve velkém horku, to však neubralo na
výkonu soutěžících. Po kvalifikaci ze základních skupin si nakonec
hlavní cenu (sadu petanque koulí) odneslo chlapecké družstvo Peruň
(viz fotografie). Stříbrnou pozici obsadil ženský oddíl TJ Klatovy a na
3. místě se umístilo domácí chlapecké družstvo Hipox Team.
Družstva Peruň a Hipox Team budou reprezentovat Bezděkov na
zářijovém župním přeboru v Klatovech.
Fotografie z turnaje ke stažení na: www.bezdekovtjsokol.estranky.cz.
Děkujeme všem sponzorům, především Bufetu u Kuličků.

Myslivecké sdružení Koryta-Bezděkov
Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE

plné soutěží a zábavy nejen pro děti, které
se koná 10. září 2011 od 15. 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 MALÁ ČESKÁ KAPELA, která Vám
splní všechna hudební přání.

Nebude chybět bohatá zvěřinová tombola, zvěřinový guláš
a netradiční soutěže pouze pro dospělé.

Obecní úřad Bezděkov
kulturní komise rady obce
pro Vás připravili

Svatováclavský koncert
Hany Prančlové a jejích žáků
v sobotu 1. října 2011od 16.00 hodin
v kostele sv. Václava v Bezděkově
Účinkují :
• Hana Prančlová – housle, učitelka houslové hry ZUŠ v Sušici
• Katka Matoušková – 1997, housle, 3. místo v houslové soutěži
• Kristýna Prančlová –nar. 1999, housle, 2. místo v krajské
houslové soutěži
• Petra Tomášková - nar. 1999, příčná flétna / uč. Valdmanová/

Výstava obrazů
U příležitosti Svatováclavské pouti 2011 ve dnech
28.9 – 2.10.2011 máte možnost navštívit v bufetu U
Kuličků v Bezděkově neprodejní výstavu obrazů
rousínovského výtvarníka ing. Václava Hlaváče,
které vytvořil při svých cestách v okolí Bezděkova.
Devětašedesátiletý malíř Hlaváč je mistrem tvorby
v plenéru. Do skicáře si v rychlosti objekt načrtne a v ateliéru ho pak
dotváří pomocí skvrn akvarelovou barvou. Takový způsob je dnes už
neobvyklý a výsledná díla tak mají snový ráz. Hlaváče fascinují stáda
pasoucí se v ohradách , kromě jiných i na farmě Bolka Polívky
v Olšanech. Hlaváč má pro kresbu zvířat dlouholeté předpoklady a
může uplatnit své poznatky z biologie zvířat tak, jak si je kdysi osvojil
studiem na Mendelově univerzitě v Brně. Osud ho zavál i na střední
školu Exotických zvířat a cirkusových drezérů, kde byl pedagogem,“
sdělil umělecký kritik, teoretik a znalec Hlaváčova díla Jiří Maliňák.

Pro širokou veřejnost oddíl Všestrannosti TJ Sokol Bezděkov otevírá:

Taneční kroužek
pro dívky
od 12 do 16 let
Kde: tělocvična ZŠ Bezděkov
Kdy: tréninky probíhají v sobotu v dopoledních
hodinách (od 10:30 do 12:15)
Kurzovné: pro členy TJ Sokol Bezděkov 150Kč/pololetí,
pro nečleny 300Kč/pololetí

Zápis: 3.9. 2011 od 9:30 do 12:30 v tělocvičně
ZŠ Bezděkov
(v případě nehodícího se termínu se lze domluvit prostřednictvím
mailu: MirkaJehlikova@seznam.cz)

Kroužek probíhá pod vedením Mirky Jehlíkové, vedoucí oddílu Všestrannosti TJ
Sokol Bezděkov a držitelky průkazu cvičitele Všestrannosti 3. třídy. Tanečnice
tohoto kroužku se učí nejrůznějším moderním stylům tance, od uměleckého, disco
až po základy hip-hopu a street dance. Kroužek není zaměřen na konkrétní styl,
naopak, kombinuje jich více. K tomu využívá i nejrůznějších rekvizit
(gymnastické stuhy, klobouky, hole, apod.). Děvčata pod názvem CIK-CAK
vystupují ve svém okolí na nejrůznějších kulturních akcích. Zúčastnila se také
soutěží v Praze a v Klatovech.
Počet přihlášených do kroužku je omezený.
V případě
zájmu
o
podrobnější
MirkaJehlikova@seznam.cz
irkaJehlikova@seznam.cz

informace

pište

na:

Pozvánky na akce v obci
Září
9. září TJ Sokol táborák pro děti a rodiče- „Prázdniny skončily“
10. září 14.00 Myslivecké sdružení - areál has. zbrojnice Bezděkov
– 2. Myslivecké odpoledne
15. září 17.00 D-klub výtvarných technik – mramorované obrázky
28. září 9.00 kult. komise+SDH turistický pochod a cyklovýlet 3.
Bezděkovské kolečko
28. září 10.00 farnost - kostel sv. Václava – Svatováclavská mše
Říjen TJ Sokol - Drakiáda
1 .října Václavská pouť – 16.00 kulturní
komise – svatováclavský
koncert Hany a Kristýny Prančlových a dětí
ZUŠ Sušice
2.října 8.30 farnost - kostel sv. Václava –
pouťová mše
3. října 18.00 S-klub – Vlasta Rut Sidonová – autorské čtení
povídek a ukázky židovské hudby
13. října D-klub výtvarných technik – dárky a dekorace
z papírového pedigu
Listopad - SDH Koryta ukázky vánočních dekorací
7. listopadu 18.00 S-klub – P. Antonín Bachan
10. listopadu 17.00 D-klub výtvarných technik – vánoční variace –
filcování, drátkování a pergamen
16. listopadu 17.00 TJ Sokol Bezděkov – Lampionový průvod

Z činnosti SDH Koryta
Dne 10. září 2011 k nám do Koryt opět zavítají
občané z družební obce Koryta u Mnichova Hradiště.
Po exkurzi ve Vinařských závodech ve Starém Plzenci
a návštěvě zámku Kozel dorazí kolem 17:00 hodiny do
hasičské zbrojnice v Korytech. Součástí setkání bude
vystoupení taneční skupiny TJ Sokola Bezděkov CIK-CAK.
Přijďte si popovídat a dozvědět se o životě v obci stejného jména.
SDH Koryta

Narozeniny
V těchto dnech významná životní jubilea slaví:
-

Božena Tichá
Josef Kadlec
Lidmila Landkammerová
František Švarc

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

Krátce o S-klubu…
Po letní pauze jsme se sešli v S-klubu v pondělí
5.9. 2011 ve společenské místnosti hasičské zbrojnice
v Bezděkově. Tentokrát nás čekal zajímavý program, neboť na téma „Jak se
točí reportáže“ hovořil redaktor ČT 24 pan Jan Dvořák, který své zážitky
doplnil i promítáním. Na říjnové schůzce uslyšíme ukázky staré i moderní
židovské hudby a své povídky bude číst Vlasta Rut Sidonová, listopadová
schůzka má název „ Jak se žije farářům“ a na programu neformální besedu se
správcem klatovské římskokatolické farnosti P. Antonínem Bachanem.
Prosincové tradiční setkání generací obohatí vystoupení dětí Základní školy a
mateřské školy Bezděkov a letošní rok v S klubu zakončí zpívánky s duem
heligonkářů L. Čada a M. Marval. Už teď se můžete těšit na příští rok, kdy
budou besedy „ Oči očima očního lékaře s primářem MUDr. Michalem Janekem
, „ Jak se žije cizincům v Bezděkově“ s paní Světlanou Zhvakinovou a druhý díl
promítání „ Kanada, Yukon“ s primářem MUDr. Jiřím Seidlem a country
skupinou Bypass.

D-klub
S novým školním rokem po prázdninové přestávce opět zahajuje svoji
činnost D-klub. Ve čtvrtek 15. září budou ženy vytvářet originální
dekorace na zeď - obrázek na plátně technikou mramorované koláže.
Do konce roku se zájemci o kreativní kurzy sejdou ještě 2x. V říjnu
budou z papírového pedigu vyrábět stromečky. Jde o techniku, která
vychází z pletení pedigu, rozdíl je pouze v tom, že se k pletení
používá novinový papír. Vánoční variace – je téma, které mají ženy
připravené na listopad. Kombinací různých zajímavých technik budou
vznikat například nádherní andílci. Na stránkách www.bezdekov.cz
máte možnost prohlédnout si výrobky žen D-klubu a přihlásit se na
jednotlivé kurzy je možné na obecním úřadě.

Znáte dobře své okolí…
Po přečtení úryvku z knihy Josefa Haise
Týneckého „Na mezi“ se můžete pokusit
uhádnout dnešní soutěžní otázku a získat
zajímavou cenu:

V kterém roce byla otevřena železniční trať z Plzně do Nýrska se
zastávkou v Bezděkově? (Napovíme, že událost se stala v 19. století
a letos se jedná o půlkulaté výročí.)
Text úryvku:
… Povídá starý Vít z dolejší chalupy pod javorem, když rachot
železnorudského vláčku u Bezděkova uvábil na chvíli naši pozornost:
„Kolipa let už jezdí ta vohnivá mašina tutím krajem? Lidi, to je řada
let! Pamatuju se, když jela ponejprv od Točníku přes Klatovy semky
na Bezděkov a dál k Janovicům. Tenkrát bylo všechno vzhůru. My
seděli „na čihátku“ a dívali se na ten světa div! V Bezděkově střílel
starý, fousatý Kodym na Řimku u kostela z moždíře jako hrom a všude
hrály muziky a v Klatovech šturm, inu, sláva! A nakonec zklamání!“
„Jaké?“
„Inu,“ ušklíbl se starý krejčí a zubatě se zařehtal, „voni se páni, tak
říkajíc, tenkrát překalupírovali. Ten pravý vlak s lidmi a s notábly
přijel až později. Tuten jel z Točníku a vezl hrubý štěrk, ale slávu měl
a sláva mu patřila, protože jej táhla po naší trati první lokomobila!
Tenkrát k tomu vlaku se štěrkem vyrukovali z Klatov také vojenští
vysloužilci s fánglí a komandoval je obrkomisar od financ, nějaký Ezl,
který chtěl aby páni páteři nosili uniformy, protože je platí stát. Ten
jistý Ezl chtěl, aby nosili velební páni i šavle se střapci a čepice se
zlatými prýmky!“
„Rok nato stavěli v Dobřanech blázinec a toho obrkomisara tam
chtěli prvního zavřít!“ sekl jedovatě truhlář, pan mistr Zítek. „Tomu
Ezlovi by jistě starý Kodym nestřílel z hmoždířů slávu jako té naší
první mašině!“…

