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Jarní rozjímání
Tak tu tak sedím a přemýšlím, co napsat o jaru. Ať přemýšlím
jak přemýšlím, napadají mne jen samé fráze. Vždyť o jaru nemusíme
psát sáhodlouhé litanie, aby každý věděl, jak je pěkné. Stačí se podívat
z okna, aby měl člověk úplně jinou náladu, když vidí, jak slunce
přidalo na intenzitě tak, že již vytáhlo ze země všechny ty narcisky,
hyacinty, tulipány. Že pokud jsme již nepostříkali chemií stromy proti
všem možným chorobám, tak teď je již skoro pozdě, protože už
začínají kvést. A ať byla zima jakkoliv hezká se spoustou sněhu,
každý je rád, že už konečně skončila. Že se život přelije ze čtyř stěn
vyhřátého bytu, konečně zase do zahrádek, na útulné terasy, do
sedadel kol a motorek, že dětská hřiště opět ožijí. A tak si to jaro
pěkně užijme, ať už s rýčem na zahrádce nebo na procházce se psem.

Zprávy obecního úřadu
Víte, že :
byla dokončena rekonstrukce místních komunikací 211/20 a 211/21
v Bezděkově, následně bude provedeno osetí budoucích travnatých
ploch a osázení dřevinami
je již zpracována
studie rekonstrukce dalších tří prašných
komunikací v Bezděkově, připomínkovaná obyvateli těchto ulic
v rámci komunitního projednávání záměru
obec obdržela od Krajského úřadu Plzeňského kraje dotaci 250.000
Kč na výměnu zastaralých hydrantů, šoupat a domovních uzávěrů
v souvislosti s přípravou této rekonstrukce
byla zhotovena elektropřípojka k vodojemu, který se tak po 35
letech dočká nejen řádného osvětlení pro servisní práce, ale i
automatického dávkovače chlornanu sodného a zařízení na přenos
dat do dispečinku provozovatele
obec podala žádost o dotaci na rozšíření herních prvků v mateřské
škole a výstavbu nové sestavy v areálu základní školy
rada obce vybrala z předložených nabídek dodavatele prací na
opravu povrchu místní komunikace Bezděkov – Vítaná
výbor TJ Sokol Bezděkov podal prostřednictvím MAS Ekoregionu
Úhlava žádost o dotaci na dobudování hřiště a zázemí pro soutěže
ve volejbalu a tenisu
Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov podal v termínu žádost a
následně obdržel od MAS Ekoregionu Úhlava (Plzeňského kraje)
dotaci 30.000 Kč na pořízení základního modulu mobilního podia
pro pořádání společenských akcí, které bude k dispozici po dohodě
i ostatním organizacím
bylo vydáno územní rozhodnutí a podána žádost o dotaci na terénní
úpravy, výstavbu 3 tůní a výsadbu břehových dřevin v části obce
Koryta
byla podána žádost o dotaci z Dispozičního fondu na vybudování
Naučné stezky Ch. H. Spiesse.

Další novinky:
Zřejmě v souvislosti se Sčítáním lidu, domů a bytů 2011 se v březnu v
naší obci přihlásilo k trvalému pobytu 27 občanů, takže k 15.4. 2011
žije v celém obvodu Obce Bezděkov 920 obyvatel a 17 cizinců
s dlouhodobým pobytem.
Již nyní si můžete na obecním úřadu objednat brožuru Lukáše
Martinky s perokresbami, popisem kulturních památek a historické
architektury všech částí obce Bezděkov, která vyjde v omezeném
počtu koncem června.
Rovněž si můžete v předstihu rezervovat II. vydání publikace
Mgr.Tomáše Cihláře „Pošumavské pivovary“, která obsahuje
fotografie a článek o bezděkovském pivovaru a která vyjde ve III.
čtvrtletí letošního roku.
Aktualizace územního plánu obce
Obecní úřad připravuje ve spolupráci s odborem výstavby a územního
plánování Městského úřadu Klatovy aktualizaci územního plánu obce
Bezděkov. Vyzýváme proto v předstihu občany a instituce k podání
návrhů na změny územního plánu nejpozději do 31. srpna 2011.
Upozorňujeme, že úhradu nákladů na pořízení změny a mapových
podkladů pro výhradní potřeby hradí navrhovatel (§45, zák. 183/2006
Sb.).

Akce
TJ Sokol Bezděkov zve všechny na prvomájové posezení k
táboráku, které se koná 30. dubna 2011 na sokolském hřišti. Z
bezpečnostních důvodů výbor TJ Sokol Bezděkov rozhodl
nestavět klasickou velkou májku, ale jen májku symbolickou
vzhledem k tomu, že v blízkosti je dětské hřiště a hrozí nebezpečí
pro děti při větrném počasí. Děkujeme za pochopení.
Dne 4. června 2011 se bude v Korytech konat Den dětí. Zveme
všechny děti a dospělé, aby se přišli podívat na odpoledne plné
her a zábavy. Bližší informace budu upřesněny na nástěnkách.

Krátce o S-klubu…
Na dubnovém setkání nás v S-klubu navštívil MUDr.
Jiří Seidl, který nás prostřednictvím svého vyprávění a
krátkého filmu zavedl do období „zlaté horečky“ na
řece Yucon. Dobrodružnou cestu pak přímo stylově doplnila téměř
místní kapela By-pass známými country písničkami.
Na příští setkání, které proběhne v pondělí 2.5.2011 v 18.00
hodin v hasičské zbrojnici v Bezděkově, připravujeme program
věnovaný Dni matek. Navštíví nás děti ze ZŠ Bezděkov. Po jejich
vystoupení bude následovat beseda na téma „Jak pečovat o tělo a
zdraví v seniorském věku.“
Před letními prázdninami se sejdeme ještě dne 6.6.2011. Bude se
jednat o setkání ve znamení hudby a tance, neboť v úvodu přivítáme
děti z místní taneční skupiny Cik-cak a poté Vás potěší svým
vystoupením harmonikáři.
Srdečně zveme k návštěvě S-klubu! Občerstvení je zajištěno.

Z činnosti D-klubu
19. února se uskutečnil v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice v Bezděkově již druhý ročník kurzů
keramické tvorby a práce na hrnčířském kruhu pod
vedením ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy
v Bechyni PaedDr. Jiřího Novotného. Výsledky práce,
podle slov ředitele „ mimořádně šikovných a nadaných žen a dětí “ ,
byly následně po přirozeném vysušení převezeny za osobního dohledu
dvoučlenného „programového výboru“ D-klubu k závěrečným
úpravám a vypálení v keramické peci do Bechyně .
Balení výrobků a samotná přeprava se v mnohém podobaly
převozu relikviáře svatého Maura z Bečova do Prahy nebo transportu
Slovanské epopeje, protože duchovní hodnota těchto děl je zejména
pro autorky penězi nevyčíslitelná…
Za doprovodu PaedDr. Novotného měly zástupkyně klubu možnost
poznat historii a současnost školy a mohly si také prohlédnout
depozitář, který obsahuje obrovské množství prací studentů této školy
a stal se tak zdrojem nových nápadů k další činnosti klubu.
Dubnový kurz byl zaměřen na filcované-plstěné velikonoční
dekorace. Květnové téma zájmového kurzu je korálkování a na
červnovém kurzu se naučí ženy výrobu šperků a doplňků broušením
přírodních a umělých kamenů.

Krátké zprávy ze ZŠ a MŠ Bezděkov
V dubnu pracujeme na projektu Po stopách Rumcajse a
Šejtročka, kterým si připomínáme osobnost Václava Čtvrtka, který se
narodil 4. dubna před sto lety.
Děti ze základní a mateřské školy v Bezděkově se 4. března ráno
po probuzení nemusely ani převlékat z pyžama. V mateřské škole pro
ně byl připraven Pyžamový bál. V rámci školního projektu Masopust
– Velikonoce, pořádáme každý rok maškarní na nějaké téma. Minule
jsme měli kloboukový bál, letos jsme si pro děti připravili pyžamový.
Vždy v březnu probíhá Soutěž o nejlepšího recitátora a
ilustrátora. Letos se uskutečnila 18. března. Každoročně si všichni
žáci mohou vyzkoušet roli recitátora, ilustrátora i porotce. Příprava
probíhá celý měsíc únor a postupně vystavujeme všechna díla, která
vznikají při hodinách výtvarné výchovy. Vyhodnocení probíhá po
ročnících, děti obdrží diplomy a nechybí ani drobné ceny. Nejlepší
výtvarné práce budou vystaveny v hasičské zbrojnici.
http://www.zskridlovicka.cz/phprs/image/200603141513_Klokan.jpg

V pátek 18. března proběhl na naší škole Matematický klokan 2011.
Soutěž je určena širokému okruhu zájemců od žáků 1.stupně až po
studenty vysokých škol. Klokan je mezinárodně koordinovaná
matematická soutěž. Vznikla v sedmdesátých letech v Austrálii, odkud
se postupně rozšířila na další kontinenty.V České republice se soutěží
podle věku žáků v pěti kategoriích. Naši žáci soutěžili v kategoriích
Cvrček (2. a 3. roč., 13 žáků a Klokánek (4. a 5. roč., 11 žáků).
Všem úspěšným účastníkům soutěží gratulujeme, rodičům
děkujeme za zajištění dopravy žáků na soutěže.
Každým rokem si připomínáme výročí narození J. A.
Komenského a s ním spojený Den učitelů. Zájemci z 3.,4. a 5. ročníku
mají za úkol připravit vyučovací hodinu pro mladší žáky, ve které
musí mladší děti seznámit s osobností Jana Amose Komenského nebo
procvičit probrané učivo. Důležitou podmínkou je připravit hodinu
tak, aby byl Komenský spokojen – tedy s názornými pomůckami a
zábavnou formou. Letos se Výměna rolí konala 25. března.

Tentokrát z Kroniky obce
Tetětice... (2.část)
Osadu Tetětice pan Petr z Rožmberka dlouho
nedržel, prodal ji dne 6. června 1336 pravděpodobně
zámožným občanům města Klatov.
V r.1350 se připomíná jako vlastník Tetětic správce
klatovského křížovnického špitálu. Ves Tetětice měla
tehdáž jedenáct dvorů a jednu chalupu, jež osídleny byly
kmety. Ti, kdož dědin tetětických užívali, platili vlastníku
ročního úroku ze dvora, tedy 1 kopu grošů, 6 kuřat, 2 sýry a 28 vajec. V bouřích
husitských byly Tetětice zpustošeny a počet dvorů tam klesl na šest. Po dobu
husitského hnutí osadu tetětickou spravoval obecní úřad klatovský.
Kolem r.1487 uvádějí prameny jakéhosi kupce Jana z Tetětic,
pravděpodobně podle majetku, který v této vsi držel. Jan z Tetětic byl zámožný
Klatovan, který od obce klatovské měl najaté dvory v Tetěticích a vedl od tohoto
svůj zemanský přídomek „z Tetětic“. V dalších letech přecházely tetětické dvory
dědictvím do držení strýců Jana z Tetětic.
V r.1526 se ze zápisů v trhovních knihách klatovských dovídáme o
existenci dvora Pešikovského v Tetěticích, který s dědinami, lukami a
s příslušenstvím koupil z vůle pana purkmistra a pánů konšelů města Klatov
Šimon, syn Kralův z Tetětic.
Během let následujících není nic o Tetěticích známo, až v r. 1547 za
odboje českých stavů a měst královských proti Ferdinandu I. Habsburskému, byl
obci klatovské majetek tetětický zabaven. Již v r. 1549 se však podařilo obci
klatovské opět od královské komory odkoupit některé zabavené dědiny, mezi
nimi i Tetětice.
Obec klatovská statky držela až do r.1630. kdy Tetětice ještě s jinými
(Oujezdcem a Habarticemi) prodala rytíři Přibíku Jeníškovi z Oujezda na
Svrševsi, Štěpánovicích a Březnici za 11.000 rýnských. Ten držel Tetětice deset
let.
Dne 1.srpna 1641 koupil ves Tetětice s krčmou rod Vidršperků.
Po r. 1675 se stal držitelem Tetětic klatovský měšťan a
rychtář Jan Filip z Hochů. Po jeho smrti osadu tetětickou
zdědil jeden ze synů Dominik Isidor z Hochů
s podmínkou, že matka jejich Dorota Apolena ves až do
své smrti má užívati. Za této vrchnosti byl asi v Tetěticích
postaven pivovar panský, neboť je doloženo, že vdova
Dorota Apolena žádala v r. 1705 městskou radu
v Klatovech, aby pro soukromou potřebu bralo se pivo
tetětické namísto městského.

Jaké množství jsme vyprodukovali a kolik
odpadu předali k recyklaci ?????
 domácnosti a rekreační objekty v celé obci vyprodukovaly v roce
2010 a svozovou firmou bylo uloženo na skládku Štěpánovice
128 tun komunálního odpadu
 v rámci dvou mobilních svozů bylo předáno svozové firmě ještě
32 tun objemného odpadu a zbytků ze zahrádek
 nebezpečných odpadů bylo předáno k odborné likvidaci celkem
1.700 kilogramů
 do kontejnerů na stanovištích bylo během roku
odevzdáno toto množství odpadů z obalů :
7.600 kilogramů papíru
6.800 kilogramů plastů a nápojových kartónů
9.100 kilogramů barevného skla
Členové sborů dobrovolných hasičů Bezděkov a Koryta sebrali a
odevzdali do sběrny 6.000 kilogramů železného šrotu.
Obec Bezděkov také provozuje tříděný sběr komunálních odpadů a je
zapojena do systému EKO-KOM a to na základě Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této smlouvy
pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a
následného využití odpadů z obalů, která se vypočítává podle
pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech
nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše
odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její
výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá
snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných
složek komunálních odpadů.
Jsem také zapojeni v kolektivním systému REMA a jeho projektu
Zelená obec, který umožňuje občanům zbavit se vysloužilých menších
elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu, který je umístěn
v budově obecního úřadu.
Je to námět na zamyšlení, myslíte, že třídíme dostatečně nebo je
možné se chovat k životnímu prostředí ještě ohleduplněji ??

Narozeniny
V těchto dnech významná životní jubilea slaví:
- paní Marie Hynková
- paní Miluše Špetová
- paní Libuše Hulcová
- paní Anna Mikulášová

- pan Zdeněk Pflanzer
- paní Františka Hanžlíková
- paní Božena Chabadová
- pan Vojtěch Pavel

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

Ženy TJ SOKOL Bezděkov
v nejvyšším krajském přeboru
Sezona 2010/2011 – Krajský přebor I. třídy – KP-1
Družstvo žen hrající pod hlavičkou TJ Sokol Bezděkov u
Klatov zakončilo letošní sezonu v nejvyšší krajské soutěži třemi
vítěznými utkáními. Nejdříve ženy Bezděkova v neděli 13. března
2011 porazily v jednom zápase dvojutkání v dramatické koncovce
družstvo VK Tachov 3:2 a o týden později v neděli 20. března
v dvojzápase na půdě TJ Jiskra Domažlice dokázaly soupeře porazit
v obou utkáních dvakrát stejným poměrem 3:1. Těmito výsledky se
tak družstvu podařilo soutěž udržet i pro příští sezonu, protože o
konečném pořadí mezi třemi družstvy se stejným bodovým ziskem
rozhodlo až poslední kolo a sestupujícím družstvem je nakonec
s nejslabším skórem Plzeň Letná.
V průběhu celé letošní sezony nastupovalo družstvo žen TJ
Sokol Bezděkov střídavě ve složení – Magda Šabatková, Jana
Bufková, Mirka Malátová, Alena Mikulášová, Hana Preslová, Mirka
Jehlíková, Jitka Bytelová a hostující hráčky VK Klatovy – Šárka
Fránová, Zuzka Voráčková, Sophie Bytelová a Eliška Dudová.
Volejbalové družstvo žen velmi děkuje všem svým
sponzorům, kteří svoji podporou velmi pomohli k zajištění veškerých
nákladů spojených s účastí družstva v soutěži. Hlavně firmám sídlícím
v naší obci: MTS KOVO s.r.o – Evžen Marek, SWINN Bezděkov,
MODEL POWER – Petr Žák, a MALÍŘSTVÍ, NATĚRAČSTVÍ,
LAKÝRNICTVÍ – Přemysl Šlechta. Poděkování patří i našim
divákům, kteří některé utkání v průběhu sezony navštívili – hlavně
rodině Panušových a Netalových.
Mgr. Stanislav URBAN, trenér družstva žen

