Díl č. 28

září 2012

Vážení spoluobčané,
důležitou událostí letošního podzimu, která ovlivňuje každodenní
život občanů, jsou i volby do zastupitelstva Plzeňského kraje a do
Senátu Parlamentu České republiky.
Novinkou v letošním roce je, že nejen pro volby do Senátu, ale i pro
volby do zastupitelstev krajů je možné volit na voličský průkaz. Žádosti
o voličské průkazy si mohou občané, kteří vědí, že nebudou moci volit
ve svém volebním okrsku, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, podat
již dnes, neboť o voličský průkaz lze požádat písemně pouze do 5.10 a
osobně nejpozději do 10.10.2012.
Voliči, kteří budou i ve dnech voleb umístěni v nemocnici nebo
jiném zařízení nacházejícím se v příslušném volebním obvodu voleb do
Senátu, dle svého trvalého pobytu, mohou požádat prostřednictvím
správy uvedeného zařízení o zápis do zvláštního seznamu voličů tak,
aby jejich seznam mohla příslušná správa předat obecnímu úřadu
nejpozději 5. 10. 2012. Voličský průkaz k volbám do Senátu opravňuje
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do
Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu.
V den samotných voleb volič prokáže svoji totožnost a státní
občanství platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem a v případě, že volí na voličský průkaz, tento
odevzdá okrskové volební komisi a ta voliče zapíše v případě voleb do
Senátu do výpisu ze zvláštního seznamu a v případě voleb do
zastupitelstva kraje do výpisu ze stálého seznamu voličů, ke kterému
přiloží i jeho voličský průkaz.
Vaše redakce

O z n á m e n í
o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje a
Senátu Parlamentu České republiky volební obvod č. 11 Domažlice
Starosta obce podle § 27 odst.1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, a podle § 15
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o
změně některých zákonů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje a
Senátu Parlamentu České republiky, volební
obvod č. 11 Domažlice, se uskuteční
v pátek 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu
Parlamentu České republiky, volební obvod č. 11 Domažlice
ve volebním okrsku č. 1 Bezděkov
je volební místnost - zasedací místnost hasičské zbrojnice
Bezděkov čp. 235 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v částech obce: Bezděkov, Poborovice a Vítaná
ve volebním okrsku č. 2 Koryta
je volební místnost - společenská místnost hasičské zbrojnice
Koryta čp. 65 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v částech obce: Koryta, Tetětice a Struhadlo
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky), pokud má trvalý pobyt
v obci náležející do obvodu příslušného kraje. Neprokáže-li volič
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno. Voleb do Senátu se mohou zúčastnit pouze státní
občané ČR s trvalým pobytem v příslušném volebním obvodu.

4. Voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem voleb do
zastupitelstva kraje a do Senátu.
Ve dnech voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
v pátek dne 19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 20. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb do Senátu pouze ve
volební místnosti ve dnech voleb.
V Bezděkově dne 13.08.2012
Josef Červený, starosta

Solasido ve škole
Krásný večer prožili soutěžící i návštěvníci pěvecké
soutěže SOLASIDO, která se uskutečnila 10.5.2012
ve společenském sále MěÚ v Janovicích. Soutěžili
žáci 1. – 9. ročníku ZŠ Bezděkov a Masarykovy ZŠ
Janovice ve 3 věkových kategoriích. Soutěž
organizovalo Studio DETO p. Justicha ve spolupráci
s oběma školami.
S vybranou písní se představily naše žákyně: Eliška Panušová, Jana
Hamplová, Erika Kurcová a Klára Švajglová. Samotnému vystoupení
předcházel konkurz, nahrávka CD, generální zkouška a výroba plakátů.
Všichni podali obdivuhodné výkony. Ve velké konkurenci se nejlépe
umístila Jana Hamplová s písní Černé oči, 3. místo. Přítomní i porota
ocenili naše povzbuzující transparenty.
Gratulujeme a děkujeme fanouškům i rodičům.
ředitelka školy

Turistický pochod a cyklistická vyjížďka

4.BEZDĚKOVSKÉ KOLEČKO
a
otevření Spiessovy naučné stezky s pozváním do Patersdorfu

v pátek dne 28. září 2012
Prezence : 8,30 – 9,00 – hasičská zbrojnice
Bezděkov

Doporučený typ jízdních kol: horská nebo trekingová
Délka trasy: cca 16 kilometrů
Startovné: 50 Kč – v ceně mapa s popisem trasy, upomínkový předmět, po skončení
občerstvení, country skupina Bypass

Upozornění : uskuteční se za každého počasí, výlet podnikáte na vlastní nebezpečí, v případě
ztráty orientace v terénu nebo zdravotních potíží (ne puchýře, oděrky, štípnutí hmyzem,
atd.) volejte +420 724 180 256, v případně vážných úrazů nebo komplikací obecně známá
telefonní čísla 112, 155 a řiďte se pokyny operátorů.

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE
BEZDĚKOV
V sobotu 28. července se v nově zrekonstruované Sokol aréně
uskutečnil tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev. Letošního
klání se zúčastnilo pět družstev, které se utkala ve vzájemných
zápasech hraných na dva vítězné sety do 25 bodů, systémem každý
s každým. Všechna družstva si odnesla za svůj výkon ocenění a tradiční
pouťový koláč. Vítězem celého turnaje se stal tým s názvem KATR,
který zároveň získal i putovní pohár. Poděkování patří všem
sponzorům, kteří věnovali ceny do turnaje - firma ACRI CULTUR
s.r.o., Bufet u Kuličků, Malířství a natěračství Šlechta, paní Bufková,
Šabatková Magda., Šabatková Jitka.
Oddíl volejbalu, TJ Sokol Bezděkov
Celkové pořadí družstev:
1.
2.
3.
4.
5.

KATR
JOZÝFKOVÉ
LADIES TEAM
CHLAĎAŘI
SPOJE

TJ Sokol Bezděkov informuje .....
Nabízíme pronájem tenisových a volejbalových kurtů.
Poplatek činí 50 Kč na hodinu.
Více informací naleznete na informační tabuli na
sokolském hřišti.

Kuličkyáda
Již desátý ročník Kuličkyády se konal
1.9.2012 na hřišti u hasičské zbrojnice v
Korytech. Soutěžního klání se vždy zúčastní
jak děti, které se loučí s prázdninami, tak i
dospělí.
Toho letošního se zúčastnilo sedm dvojic dětských a smíšených a
jedna dvojice dospělá, která byla v konečném hodnocení jen
pochválena za účast.
Každá dvojice si zvolila název týmu a tak nakonec vyhráli
"Jezedáci" (Martin Pflanzer a Daník Král), na druhém místě se umístily
"Polačky" (Janina a Iveta Polákovy) a třetí skončila dvojice "Štěňátka"
(Verunka Dulková a Valentýnka Vavřičková). Bez odměny ale nezůstal
nikdo a malý dárek si odnesl každý z dětských účastníků. Jen k opékání
buřtů pro nepříznivé počasí nakonec nedošlo.

D-klub a kulturní komise Obce Bezděkov
Znáte Candy bag? Je to zajímavá stylová a ekologická kreativní
technika, která bude náplní kurzu v úterý 9. října od 17. hodin ve
společenské místnosti hasičské zbrojnice Bezděkov.
Budeme se učit vyrábět náušnice, náramky nebo tašky ze
skládaného papíru CANDY BAG.
Zájemci o tento zájmový kurz se mohou
přihlásit na Obecním úřadě v Bezděkově do
3.října 2012.

OZÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKŘINY
ČEZ Distribuce, a.s.informují o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
• Bezděkov celá lokalita od Poborovic až k hlavní silnici u kostela, lokalita
nad nádražím, MTS KOVO, celá lokalita rodinných domů od Poborovic
směr hřbitov
Dne 17. října 2012 od 7.30 do 14.45 hodin
• Bezděkov celá lokalita novostaveb a rodinných domů nad nádražím:
Dne 31.října 2012 od 7.30 do 15.00 hodin

Upozornění k odstranění porostů
ČEZ Distribuce, a.s. žádá vlastníky a uživatele pozemků o odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad
výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím
uvedené v ČSN. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob, lze
provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ.

Narozeniny - blahopřejeme
Svá významná životní jubilea oslavili, nebo oslaví:
- Věra Grösslová
- Jana Hulcová
- Jan Kulička
- Václav Mikuláš
- Marie Břehová
- Bohuslav Bohatý
- Josef Janda
- Věra Míková
- Alena Pavlová
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!!

Pro pobavení i zamyšlení díl druhý
• Murphyho paradox
Nejméně vysilující je spolehnout se na vlastní síly.
• Murphyho zákon termodynamiky:
Pod tlakem se všechno pokazí snáz.
• Everittův zákon termodynamiky:
Ve společnosti soustavně vzrůstá chaos. Pouze za
nezměrného úsilí lze na omezeném prostoru tento chaos podřídit řádu.
Nicméně z celospolečenského hlediska je výsledkem této snahy další
nárůst chaosu.
• Bobbyho přesvědčení
Chaos vládne i bez ministrů
• Parksův zákon o výši pojistného a daní
Co jednou naroste, už se nezmenší
• Wolterův zákon
Máte-li čas, chybějí vám peníze.
Máte- li peníze, chybí vám čas.

Pokud byste chtěli naši redakci obohatit novými nápady a vylepšit
tak naše Bezděkovsko černé na bílém, budeme velice rádi.

Kontakty:
obecbezdekov@seznam.cz, cerveny.bezdekov@seznam.cz

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov
Vás srdečně zve na II. ročník soutěže dětských kolektivů

O putovní pohár starosty obce
Datum konání: 29.9.2012

od 13.00 hodin

Místo akce: areál hasičské zbrojnice v Bezděkově
Kategorie : starší 11 – 15 let
mladší : 6 – 11 let
přípravka MH: do 6 let
Disciplíny:
- Netradiční mini štafeta
- Požární útok ( s překvapením)
Kontakt a informace :
Lenka Lobodášová,Bezděkov 165, 339 01 Klatovy
nebo na e-mail lobodas@seznam.cz telefonicky 607 618 883
Občerstvení pro soutěžící a jejich doprovod je zajištěno po celou dobu soutěže

