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Vážení spoluobčané,
čas nám zase poskočil o kus dále, vždyť noční mrazíky a mlhavá
rána těchto listopadových dnů jasně předznamenávají příchod zimy.
Tak jak tomu na vesnici bývá, každý se snaží na toto studené roční
období dobře připravit, aby pak nebyl zimní nadílkou zaskočen či
překvapen.
I když nemilé překvapení nás v posledních týdnech čekat
mohlo… Máme tím na mysli stále početnější „návštěvy obchodníků“
v našich domácnostech. Zmíněné osoby se svým zdvořilým chováním,
výřečností a dobře připravenými argumenty se snaží nabízet a
přesvědčit zákazníka o výhodných službách, týkajících se např. úhrad
elektřiny, plynu, telefonu, prodeje zdravotních pomůcek apod.
Zvláště staří občané by měli být vůči těmto prodejcům obezřetní,
ne všichni totiž mají se zdvořilostí a slušností spojen poctivý přístup
k zákazníkovi. Může se Vám pak snadno stát, že Vás čeká řada
bezesných nocí, zbytečných finančních ztrát a také nemalé úsilí, které
musíte vynaložit, abyste své záležitosti znovu urovnali. Kéž je nám
vždy taková zkušenost poučením, že opatrnosti při podpisu jakýkoliv
smluv není nikdy dost. V případě pouličních prodejců máme pro Vás
dobrou radu, zvláště pro osamělé starší občany, neotvírat dveře…
Přejeme Vám, aby pro Vás nadcházející adventní čas nebyl
obdobím zbytečných starostí a nervozity, ale klidu a pohody. K Vaší
spokojenosti a radosti snad přispějí i chystané předvánoční akce v naší
obci.
Vaše redakce

Zprávy z obecního
úřadu
Byla dokončena akce dotovaná
Plzeňským krajem částkou 250.000Kč - výměna
zastaralých hydrantů, šoupat a domovních uzávěrů v souvislosti
s přípravou rekonstrukce místních komunikací a do vodojemu
nainstalováno automatické dávkovací čerpadlo chlorňanu sodného
- žádost obce o dotaci na rozšíření herních prvků v mateřské škole a
výstavbu nové sestavy v areálu základní školy nebyla schválena a tak
se o získání finančních prostředků pokusíme opět v roce 2012
- byla schválena dotace ve výši 10.000 euro z Dispozičního fondu na
vybudování Naučné stezky Ch.H.Spiesse, která bude kopírovat trasu
letošního turistického pochodu a cyklovýletu Bezděkovské kolečko
- v příštím roce, pokud bude přiznána dotace, bude provedena
kompletní výměna oken a dveří v budovách základní školy a mateřské
školy
- dokončeny byly hlavní zemní práce na výstavbě tří tůní v Korytech ,
následně bude zhotoven brod, vpusť a tůně a okolí budou osázeny
dřevinami
- bylo vydáno pravomocné stavební povolení na akci Bezděkovrekonstrukce místních komunikací
- potencionálním dodavatelům rekonstrukce komunikací byla zaslána
zadávací dokumentace a byli vyzváni k podání nabídek, tato výzva
ostatním subjektům byla zveřejněna také na klasické i elektronické
úřední desce
- ze sedmi doručených nabídek, které splnily stanovená kritéria podle
zadávací dokumentace, vybrala rada obce dne 14. listopadu
ekonomicky nejvýhodnější, kterou se stala cenová nabídka firmy
Silnice Klatovy, a.s.ve výši 4.956 459,60Kč vč. DPH a stavba tak bude
zahájena 1. března 2012.
- pro nezájem místních občanů již nebudou pořádány koncerty u
příležitosti Anenské a Václavské pouti a fakticky tak končí akce na
záchranu varhan v kostele sv. Václava. Minimální částka, kterou se
podařilo shromáždit bude předána římskokatolické farnosti Klatovy
k použití pro tento kostel. V příštím roce se tak uskuteční pouze
Vánoční koncert Jaroslava Svěceného a vystoupení pěveckých sborů
v rámci Evropského festivalu duchovní hudby 2012

- Správou železniční dopravní cesty bude zhotoven nový moderní
přístřešek pro cestující a chátrající budova bývalé zastávky Českých
drah je nabízena k prodeji. Zájemci mohou pro informace kontaktovat
SŽDC Plzeň, Sušická 11683, tel. 972524687
- prodej poukázek na odvoz komunálního odpadu na I. pololetí 2012
bude zahájen v pondělí 5. prosince ještě za cenu se sníženou sazbou
DPH, od 1. ledna 2012 budou poukázky dražší o zvýšenou novou sazbu
DPH a proto doporučujeme se zakoupením neotálet !
Zimní údržba komunikací
Žádáme všechny držitele motorových vozidel, kteří během roku parkují
na komunikacích a veřejných prostranstvích, aby v zimních měsících
parkovali vozidla na svých pozemcích a umožnili tak rychlou a
bezproblémovou zimní údržbu místních komunikací a komunikací
v majetku Plzeňského kraje.
Zajímavé publikace
V kanceláři obecního úřadu jsou zájemcům k dispozici publikace Mgr.
Tomáše Cihláře Pošumavské pivovary, která obsahuje fotografie,
historii a zajímavosti o bezděkovském pivovaru.
Zakoupit zde také můžete zajímavý dárek, který určitě potěší vaše
příbuzné nebo rodáky a to brožuru Kresby historické architektury
bezděkovska autora Lukáše Martinky.
Místní knihovna aktuálně
Knihovnice paní Vlasta Valešová po 22 letech oznámila, že ze
zdravotních důvodů je nucena ukončit své působení v místní lidové
knihovně v Bezděkově. Oficiální poděkování a dárek čtenářů a rady
obce bude předán na veřejném zasedání zastupitelstva 8. prosince.
Novou knihovnicí byla od 1.11.2011 radou obce schválena paní Andrea
Pavlíková, která prozradila, že tuto funkci bude vykonávat ráda a
s plným nasazením, protože ji bere jako formu relaxace a odpočinku od
početné domácnosti. Laskavá čtenářka pochopí……..
Provozní doba knihovny je každé pondělí od
17.00 do 19.00 hodin, registrované čtenářky
a čtenáři, kterým tato doba nevyhovuje, si
mohou knihy vypůjčit kdykoliv v pracovní
době Obecního úřadu.

Pozvánky:
Zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov č. 7
dne 8. prosince 2011 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Bezděkově
Program:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

volba návrhové komise, ověřovatelů, stanovení zapisovatele
kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva č.6 – Mgr. P. Papoušek
zpráva o činnosti rady obce – J. Červený
rozpočtové změny 2011 – A. Šidlová
návrh rozpočtu na rok 2012 – Ing. Z. Svoboda, A. Šidlová
návrh cen vodného, stočného a poukázek za odvoz komunálního odpadu
majetkové záležitosti, návrhy smluv – J.Červený
různé
diskuse zastupitelů a občanů
----------------------------------------------------------------------

Vánoční koncert
který je pořádán jako poděkování návštěvníkům a
pořadatelům společenských a kulturních akcí v obci
v sobotu 17. prosince 2011 od 16.00 hodin
v kostele sv. Václava v Bezděkově
Účinkují Kolegium pro duchovní hudbu v Klatovech:
Vít Aschenbrenner – varhany, Tomáš Bastl - trubka,
Venuše Dvořáková – sopranistka a herečka Divadla J.K.Tyla v Plzni

Štědrovečerní zpívání
Půlnoční mše letos opět nebude sloužena a proto Vás a Vaše děti
zveme 24. prosince od 21.00 hodin do kostela sv. Václava, kde si
můžete společně s členkami TJ Sokol Bezděkov a členy SDH
Bezděkov společně zazpívat nejznámější české a moravské koledy.
Zajímavým zážitkem bude přednes koled v podání sextetu trubačů na
lesní rohy Mysliveckého sdružení Koryta-Bezděkov a zpívané koledy
doprovodí varhaník Mgr. Franz Begerl.
Přijďte si zpestřit tento slavnostní večer společným zpíváním a
setkáním s přáteli a ostatními obyvateli obce při pohárku svařeného
vína!

Výuka anglického jazyka podle
evropských měřítek
V září jsem ze zúčastnila metodického
semináře pro učitele anglického jazyka v Oxford
House College v Londýně za finančního přispění
Grantové agentury EU pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Kurzu se zúčastnili pouze dva účastníci
z ČR. V žádosti o účast na kurzu oslovila grantovou komisi mimo jiné
koncepce a organizace naší málotřídní ZŠ Bezděkov a také systém
dobrovolné výuky anglického jazyka již od MŠ a její návaznost v ZŠ,
neboť výuka anglického jazyka na prvním stupni a její metody a cíle
byly jedním z témat semináře. Hlavním důvodem je skutečnost, že se
za posledních deset let v celé Evropě podstatně snížil věk, kdy děti
začínají s cizím jazykem, a to hlavně s angličtinou.
Jaké jsou tedy hlavní cíle výuky angličtiny již od relativně útlého
věku (tedy na prvním stupni) podle evropských jazykových institucí?
Děti mají získat zejména pozitivní vztah k jazyku na bázi jakési
samozřejmosti, s jakou jazyk vnímají a učí se. Tím získají jistotu ve
vyjadřování a skládat věty se naučí nepřímo, během zábavného procesu
her a učení. Samozřejmost, spontánnost a tudíž i schopnost nejprve
rozumět a později se bez ostychu vyjádřit by měly hrát rozhodující roli.
Děti si brzy zvyknou na odlišnou melodii angličtiny a nebudou mít
později problémy porozumět mluvenému slovu. A jak toho můžeme
docílit? My ve škole hlavně tím, že děti bude angličtina bavit – tedy
použitím takových přístupů a metod, které děti dostatečně motivují.
Prezentace těchto přístupů a metod byla také součástí semináře. O tom,
že se to daří i nám, na naší malé škole, svědčí i výborné výsledky
v celostátním srovnávání 5. roč. KALIBRO.
A jak můžete pomoci vy? Není bez zajímavosti, že nejlépe z celé
Evropy z neanglicky mluvících zemí mluví anglicky Švédové, Norové
a Finové. A důvod? Nedabují anglicky mluvící filmy a tak jsou děti
odmalička konfrontovány s angličtinou ve filmech a v pohádkách. A
protože děti tak rády napodobují, jde jim angličtina tak nějak sama.
Takže, když budete dětem pouštět pohádku, tak zkuste příště třeba tu v
angličtině.
Mgr. Iva Köhnleinová, učitelka Aj

Kuchyně našich babiček
je téma letošní předvánoční výstavy. Jaké nádobí a
kuchyňské náčiní používaly naše babičky si budete moci
prohlédnou v sobotu a v neděli 3. a 4. prosince 2011
vždy od 13.00 do 17.00 hodin v hasičské zbrojnici v Bezděkově.
Pokud máte doma zajímavé kuchyňské nářadí nebo zajímavé pomůcky
z doby minulé a můžete je zapůjčit pro tuto výstavu, přineste je prosím
na Obecní úřad Bezděkov do 30. listopadu.

Činnost D-klubu
Zájmové kreativní kurzy byly již zaměřeny na vánoční dekorace a tak
minulý měsíc vyráběly ženy z papírového pedigu vánoční stromečky.
Jde o techniku, která vychází z pletení z pedigu resp. jeho
napodobování a rozdíl je v tom, že se k pletení používá novinový papír.
Jde o 100% recyklaci, barvením získá výrobek výbornou pevnost.
Nevýhodou je, že nejprve si musíme umotat ruličky, ze kterých se pak
plete. Na listopadovém kurzu díky šikovným rukám žen vznikaly
nádherní andílci. K jejich výrobě byla použita technika - suché
filcování ovčího rouna - plstění jehlou.
I na příští rok je připraveno opět mnoho nových zajímavých technik.
Do kurzů D klubu se můžete přihlásit na známých kontaktech:
obecbezdekov@seznam.cz, tel. 376312822 nebo osobně na Obecním
úřadě v Bezděkově, kde také získáte podrobné
informace k jednotlivým kurzům.

Adventní věnec
Letos začíná advent 27.listopadu. Je to tedy první
neděle, kdy se na adventním věnci zapaluje první svíčka.
Další svíčku na svém adventním věnci nezapomeňte
zapálit 4.12.2011, 11.12.2011 a poslední zapálíte 18.12.2011.

Soutěž:
Jedinou správnou odpověď na otázku z minulého čísla, která zněla:
v roce 1876 - redakci zaslala paní Jana Papoušková, Bezděkov 173 a
získává tak 3 poukazy na 10% slevu na zájezd dle vlastního výběru
s CK JH Travel Klatovy. Blahopřejeme!!!

Tentokrát z Kroniky obce Tetětice... (3.část)
Roku 1713 ves Tetětice s krčmou výsadní, s pivovarem a dvěma
kmetskými dvory koupil od pana Dominika Isidora z Hochů rytíř
František Albrecht Hrobčický z Hrobčic za 5.675 zlatých rýnských.
Nový majitel se do historie obce zapsal zejména tím, že r.1772 obdržel
od arcibiskupské konzistoře v Praze povolení, aby na svém statku
v Tetěticích vystavěl na počest Boží milosti kapli sv. Isidora.
Po smrti Františka Alberta však tetětická kaple začala tak
pustnout, že ve druhé polovici XVII. století v ní nemohly být mše
slouženy ani na svátek sv. Vojtěcha. K její stavební obnově přispěl
r.1793 vlastník statku Jiří Šram ke cti sv. Votěcha, který byl zobrazen
na hlavním oltáři, po pravé straně byl umístěn oltář sv. Jana
Nepomuckého a po levé sv. Isidora. V tetětické kapli se pak sloužilo až
15 mší ročně. V souvislosti s kaplí je potřeba se zmínit, že se v ní
nacházel menší zvon zvaný Isidor, který byl ulit
v r. 1779 a vážil 23 kg. V první světové válce byl
zrekvírován a k jeho náhradě došlo až v r. 1921.
Kronika obce Tetětice uvádí, že až do
počátku XVII. stol. zřejmě vrchnost v Tetěticích
nebydlela. Dřívější držitelé statku sídlili buďto
v blízkém městě Klatovech nebo na jiných statcích a z dědin a dvorů
tetětických si brali roční platy v penězích a dávkách naturálních.
V nejstarší gruntovní knize z r. 1778 je možné se dovědět, že na
tetětickém statku existovaly všechny obvyklé druhy roboty: setí, práce
luční a ve žních, těžba a vození dříví na zámek a také
„rozmanité poselství“. Privilegované postavení mezi poddanými měli
rychtáři, kteří ve vsi hráli úlohu zprostředkovatelů s vrchností.
V XVII. století se vlastníkem Tetětic stala Barbora Neslingrová ze
Schelchengraben, za níž byla v r. 1778 zřízena pozemková kniha tetětická. Po rodu Neslingerů byla majitelem Tetětic plzeňská měšťanská
rodina Velnerů, za níž byla v r. 1848 zrušena robota. Velnerové
tetětické majetky rozšířili, kromě jiného také např. o struhadelský les.
Poslední z rodu Velnerů, Jiří, byl profesorem na univerzitách v Brně a
v Německu. Ten v r. 1886 prodal Tetětice c.k. majoru ve výslužbě
Morici Srnkovi, který rozšířil statek o nové byty pro čeleď, maštale pro
dobytek a „zámku mnoho opravy dal“. Poté nastalo v historii Tetětic
období, v němž se vystřídala celá řada majitelů, z nichž většina
vlastnila Tetětice pouze krátkodobě.

Narozeniny
V těchto dnech oslaví svá významná životní jubilea:
2011 prosinec

Marie Černá, Ladislav Kozák, Marie Švarcová,
Bohuslav Jäger, Marie Brejchová
2012 leden

Karel Panuš, Josef Holub, Helena Moravová,
Lidmila Podmajerská
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

Halloweenská oslava
V sobotu 5.11.2011 se v hotelu RUAL sešla strašidla,
čarodějnice, upíři i netopýři a společně oslavili svátek
Halloween. I když tento svátek není u
nás tradiční ani příliš rozšířený, děti se
s chutí převlékly do strašidelných
kostýmů a společně si pořádně zařádily, ať už při tanci,
soutěžích nebo vypouštění lampiónu štěstí ve tvaru
obrovské dýně. V krásně strašidelně vyzdobené
restauraci si s dětmi zatančili i jejich rodiče a spokojeni
pak za svitu svíček odcházeli všichni - malí i velcí.

Krátce o S-klubu…
V prosinci nás čeká návštěva a vystoupení dětí
z MŠ Bezděkov, po němž bude následovat večer
s harmonikami. Upozorňujeme Vás na mírnou změnu
v termínu: sejdeme se druhé prosincové pondělí, tj. 12. 12. 2011
v 18.00 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice
v Bezděkově,kde bude připraveno občerstvení. Srdečně zveme
k návštěvě S-klubu! Na lednové schůzce, která má název Oči očima
očního lékaře, můžete shlédnout unikátní film z oční operace, doplněný
komentářem operatéra prim. MUDr. Michala Janeka, který bude
připraven zodpovědět vaše dotazy k této problematice.
Protože se jedná o poslední vydání v tomto roce, přejeme všem
čtenářům našeho občasníku příjemné prožití vánočních svátků, dětem
splnění všech jejich přání a všem do roku 2012 jen to dobré…
Vaše redakce

