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Vážení spoluobčané,
V úterý 20. března 2012 v 6 hodin 14 minut
středoevropského času se střed slunečního kotouče
ocitl přesně nad rovníkem – nastala jarní
rovnodennost a také v České republice oficiálně
začalo jaro. Na rozdíl od toho, co nám říkávali ve
škole, nikoliv 21. ale už 20. března – a bude tomu
tak i v dalších letech a desetiletích.
Ve středu 21. března 2012 v 7 hodin14 minut středoevropského času
se těžké mechanizmy firmy Silnice Klatovy a.s. zakously do země a
začala tolik let očekávaná rekonstrukce dosud prašných komunikací
v Bezděkově, která podstatně zlepší úroveň života obyvatelům v této
části obce. Pravda, každá stavba sebou přináší určité komplikace
v dopravě, poštovní doručovatelky a popeláři všude neprojedou, ženy
budou muset častěji mýt okna a muži parkovat své automobily jinde,
než byli zvyklí, ale Homo sapiens sapiens ví, že výsledek bude stát za
to, Homo Kverulantus Prudilus si stále na něco stěžuje. I přes
nečekané nestabilní podloží, mělce uložené plynové potrubí a utajené
kanalizační šachty pod úrovní terénu v dolní části komunikace od
Šuldů ke Kreslům, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se prodloužil
nejzazší termín kolaudace hotového díla, kterým je 20. červen 2012.
Snad nejlépe to vystihla obyvatelka jedné z ulic, která situaci
zhodnotila lapidárně: „ po mnoha letech si na podzim a zimu pořídím
elegantní boty a ne gumové holinky.“

Vaše redakce

Zprávy z obecního úřadu
Kolik nás bydlí v jednotlivých částech obce?
K trvalému pobytu je v obci k 1. 4. 2012 přihlášeno
celkem 914 občanů
Bezděkov:
593
Koryta:
175
Poborovice: 56
Struhadlo:
32
Rodinný stav:
Tetětice:
30
Svobodný/ svobodná
Vítaná:
28
Ženatý/vdaná
Rozvedený/rozvedená
Poměr mužů a žen:
Vdovec/vdova
muži 454
ženy 460

352
442
59
61

Pozvánka na koncert
V rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava – Bayerischer
Wald 2012 se v kostele sv. Václava v Bezděkově uskuteční tradiční
koncert smíšených sborů. V pátek 1. června od 17.00 hodin zde
vystoupí sbory Byzantion Praha, který zde již v minulosti účinkoval a
nově také smíšený sbor mladých zpěváků Vox Imperfecta z Plzně.
Koncert je součástí osnov hudební výchovy a proto jeho návštěvu
s rodiči doporučuje žákům vedení základní školy.
Srdečně Vás zve kulturní komise rady obce a obecní úřad.

Přípravka malých hasičů
Přípravka malých hasičů v mateřské škole, kterou pravidelně navštěvuje
14 dětí ve věku 3 – 6 let, obdržela v dubnu grant z grantového programu
MAS Ekoregion Úhlava na podporu malých projektů nestátních
neziskových organizací ve výši 7.500Kč . Finanční prostředky budou
použity na materiální vybavení pro tuto skupinu nejmenších hasičů.
Děkujeme…

Památný dub bude zdarma odborně ošetřen
Jedním ze symbolů obce Bezděkov je i mohutná solitéra - památný
dub letní / Quercus robur /na okraji zámeckého parku, jehož stáří se
odhaduje na 380 let, průměr kmene je 205cm, obvod 643cm, průměr
koruny je 21 metrů a dosahuje výšky 26 metrů. V letošním roce měl
památný strom to štěstí, že byl z mnoha významných stromů vybrán
odbornou komisí a jeho ošetření umožnila Nadace Partnerství a
Společnost pro zahradní a krajinářkou tvorbu, o.s. s podporou
Mendelovy univerzity v Brně. Detailní informace o stromu zpracovala
Barbora Vojáčková, DiS. z Arboristické laboratoře LDF MENDELU
v Brně. Ošetření, to znamená odlehčení periferní koruny vzhledem
k napadení rezavcem a instalaci dynamické víceúrovňové vazby
k zajištění dvou krajních kosterních větví, provede odborník
s mezinárodním certifikátem European Tree Worker ing. Pavel Nutil.

Pozvánka
Jistě si už většina z vás všimla, že nejen bezděkovské silnice budou
brzy opravené a zářit novotou. I na sokolském hřišti se pilně buduje.
Za pomoci dotačního programu Místní akční skupiny Ekoregion
Úhlava se staví nové šatny, taneční parket a antukové hřiště. Koncem
května by měly být všechny stavební práce hotové. Protože jsme rádi,
že jsme se konečně nového zázemí dočkali, chtěli bychom to trochu
oslavit. Ale neslavme jen nové hřiště. V tomto roce si připomínáme
150.let od založení Sokola.
Proto jste všichni srdečně zváni v neděli 10. června 2012 od 10
hodin na sokolské hřiště.
Budeme grilovat, můžeme si zatančit s hudební kapelou Mikados,
zahrajeme si volejbal a pro děti budou připraveny soutěže.
Na setkání se s vámi se těší členové výboru TJ Sokol Bezděkov.

Základní škola v Bezděkově a její budoucnost
Dne 3.5.2011 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
vedeným „nejlepším ministrem školství po roce 1989“ Josefem
Dobešem, schválen materiál s názvem Koncepční záměr reformy
systému financování regionálního školství. A co znamená heslo
„podpora malotřídních škol“, kterou rádoby koncepční záměr
několikrát zmiňuje? Při uvažovaném počtu žáků ve třídě 26 je
koncepce likvidační nejen pro druhé, ale i pro první stupně
venkovských škol, protože v současnosti je minimální počet žáků ve
dvoutřídní škole s 1. stupněm 12 na třídu a toto číslo ministerstvo
zvyšuje na dvojnásobek! Nutností a jediným řešením je další
spojování ročníků. Nebudou tedy výjimkou jednotřídní venkovské
školy s 1. – 5. ročníkem v jedné třídě a v takové situaci zmínka o
zachování standardů kvality vzdělání budí pouze úsměv a pochybnosti
o duševním zdraví autorů „koncepce“ !
Informace naznačují, že to, co dostanou obce navíc z vyšších příjmů z
rozpočtového určení daní, by mohli vzápětí utopit ve financování škol.
Nově by totiž neměl být normativ vyplácen na žáka, ale na třídu. Má
být stanoven jakýsi optimální počet žáků ve třídě a nad tento počet a
pod tento počet se bude normativ snižovat. I v současném systému
platí princip spolufinancování ztráty zřizovatelem, v němž má
zřizovatel možnost provozovat školu s nižším počtem žáků, než
stanoví příslušná vyhláška, doplatí-li škole chybějící mzdové náklady
tzv. peníze za chybějící žáky.
Obce naší velikosti drží své školy za cenu značných nákladů, protože
škola je v obci nejen tradiční součástí společenského a kulturního
dění, ale i významným stabilizačním prvkem. Krátkodobý finanční
přínos ze zrušení školy se dlouhodobě projeví odchodem mladých lidí
do větších sídel. Dalším faktorem, který může významně přispět
k neudržitelnosti školy v Bezděkově je přechod dětí po ukončení
docházky do mateřské školy do jiných základních škol, než je ta
místní. Výše neinvestičních výdajů spojených s docházkou žáků na
druhém stupni do jiných škol představuje pro naši obec ročně náklady
ve výši cca 110.00Kč a kromě toho v roce 2011 navštěvovalo základní
školy v Klatovech 21 žáků prvního stupně, což je celá jedna třída,
přestože tuto možnost nabízí základní škola v Bezděkově.

Obracíme se proto s apelem na rodiče budoucích žáků, buďte patrioti
a odpovědní občané obce a u zápisu zvolte naší základní školu –
pomůžete ji udržet do budoucna pro další žáky a jejich rodiče.
Pokud při volbě školy pro vaše dítě hrají rozhodující roli provozní
doba družiny, úroveň stravování nebo přístup jednotlivých pedagogů
či zaměstnanců, obraťte se kdykoliv na školskou radu nebo vedení
obce a situaci můžeme společně řešit. Přestože zastupitelstvo obce pro
každý rok vyčleňuje z rozpočtu obce 650.000Kč na provoz základní a
mateřské školy/ mimo větší opravy budov a vnitřního zařízení/ naše
možnosti nejsou neomezené a při větším poklesu počtu žáků
v základní škole nebude možné financovat mzdové náklady pedagogů
a školu v obci udržet.
J.Červený

Místní knihovna aktuálně
- 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.
V rámci republikové akce Noc s Andersenem
uspořádala 4. dubna knihovnice Andrea Pavlíková
s kulturní
komisí
rady
obce
Odpoledne
s Andersenem - čtení rodičů s dětmi a společné
zdobení kraslic a výrobu jiných velikonočních dekorací

Krátce o S-klubu…
Z technických důvodů bude jiný host na květnové
schůzce-7. 5. 2012, kdy místo Ing. Josefa Rouska budeme besedovat o
současnosti a budoucnosti Národního parku Šumava s bývalou
pracovnicí parku Ing. Janou Michálkovou. Tradiční červnové setkání
generací 4. 6. bude obohaceno o vystoupení flétnového kroužku a
divadelní skeč v podání žáků základní školy, chybět nebude ani
oblíbené zpívánky s harmonikářským duem M. Marval + L. Čada.

Bezděkovské tanečnice úspěšně reprezentovaly
svou obec
O březnovém víkendu se 30 děvčat z bezděkovské taneční skupiny
CIK-CAK vydalo do hlavního města, aby tam v sobotu 24.3. 2012 na
Přehlídce

pódiových

skladeb

ČOS

v Tyršově

domě

v Praze

reprezentovala svou obec ve 4 skladbách. Tato přehlídka byla
nesoutěžní, zúčastnilo se jí 44 skladeb zástupců z celé ČR. Účastnický
diplom obdrželi všichni a pouze několika skladbám bylo uděleno ještě
ocenění pohárem ČOS. Jedno z nich obdržela nejmladší bezděkovská
skupina Mikro CIK-CAK, v níž tancují děti ve věku od 3 do 7let.
Zvláštní ocenění za nejmladšího účastníka přehlídky si odnesla tříletá
tanečnice z této skupiny Zuzanka Vacovská.
Dá se říci, že následující den v Praze, neděle 25.3. ,byl pro
bezděkovské skupiny ještě úspěšnějším. Pohárové soutěže „Děti
v akci“ se celkem zúčastnilo 130 soutěžních choreografií. CIK-CAK
se představil celkem s pěti choreografiemi v pěti různých kategoriích.
Nejmladší děti s vystoupením „Tom a Jerry“ přímo okouzlily
publikum a zcela zaslouženě stanuly na nejvyšším stupni vítězů.
Prostřední skupina si s náročnou choreografií „Živý sen“ vybojovala
rovněž prvenství a s rozvernou skladbou „Girls, girls, girls“ obdržela
bronzový pohár. Nejstarší skupina byla oceněna stříbrnou příčkou za
swingové provedení skladby „Candyman“ a s pestrou choreografií
„Hey Boy“ si ve velké konkurenci tvrdě vybojovala první místo.
Kromě šesti získaných pohárů si unavená, ale spokojená děvčata
z celého víkendu odvážela spoustu radosti a krásných zážitků. Velké

poděkování za uskutečnění tohoto zájezdu patří Obci Bezděkov, TJ
Sokol Bezděkov, mnoha dalším sponzorům a v neposlední řadě
rodičům tanečnic.

Tanečnice ze skupin CIK-CAK Bezděkov Vás zvou na taneční
přehlídku pod názvem
„S tancem v srdci“
a zároveň na oslavu svých 5. narozenin od založení.
Toto vystoupení pro veřejnost proběhne 8. května 2012 od 15hod
v prostorách nové hasičské zbrojnice v Bezděkově.
Připravený je bohatý program, nebudou chybět ani vystoupení
oceněná na soutěži v Praze. Vstupné dobrovolné.

Tentokrát z Kroniky obce Tetětice… (4.část)
Od r. 1913 až do r. 1917 byl zatížen tetětický statek nucenou
správou. V r. 1917 koupil Tetětice židovský kupec Bloch z Plzence a
od něj téhož roku Josef a Marie Böhmovi. v té době byla výměra
tetětických pozemků 96 hektarů.
Statistické záznamy o Tetěticích, o statku i vsi, obsažené
v psaných a tištěných pramenech vykazují velké mezery, takže o
rozsahu statku, vzrůstu či úbytku usedlíků si není možné učinit přesné
představy. Není však bez zajímavosti, že v historických údajích o
tetětických usedlících nacházíme příjmení v obci doposud známá.
Místními šafáři byli např. Jan Šimánek, Jan Rada a Jan Tichý, polními
mistry a ovčáky Linhart Strejc, Josef Chmelík, Bartoloměj a Matěj
Kadlecovi, hajným Šebestián Čadek, Ondřej Ryneš či Michal Urban.
Jelikož Tetětice byly samostatným statkem, nečinila tady
vrchnost překážky v usazování řemeslníků. Místní tak nebyli odkázáni
jen na živnosti přespolní, mohli si mnohé potřeby opatřiti v místě.
Matriky poleňské zaznamenávají i mnohé z tetětických řemeslníků:
z tkalců Jana Kadlece, či Marii Němečkovou, z krejčích Antonína a
Jaroslava Rubešovi, z ševců Ondřeje Veinfurtera, Václava a Antonína
Tomáškovi, kováře Jiřího Hofmeistera, soustružníka Františka
Chmelíka, bednáře Ondřeje Rubeše, několik zedníků aj. Kronika
rovněž zmiňuje, že v Tetěticích byla v provozu krčma, kde koncem
19.stol. byli šenkýři Josef a Anna Kadlecovi.
Tetětice patřily několik staletí kostelem, farou i školou do
Poleně. Školních dětí bývalo ročně kolem dvaceti. Všechny ji ale
pravidelně nenavštěvovaly, jelikož cesta z obce Tetětice, Drslavice a
Věckovice byla zejména v zimě velmi obtížná, ba často i nebezpečná,
bylo školními úřady v r. 1823 rozhodnuto a až v r. 1893 uskutečněno,
že děti mohly docházet do nově zřízené školy ve Věckovicích.
V tetětické kronice nalézáme také zmínku o událostech první
světové války. Do řad rakouské armády narukovalo v r. 1914 z Tetětic
16 mužů. V Tetěticích r. 1915 počali rekvisice obilí a bramborů,
rozdělovalo se „mnoho-li přijde na jednu osobu dospělou a dítě“. V r.
1916 se počal rekvisitovat bezohledně i hovězí dobytek. Nejhůře ale
bylo v r. 1918, kdy se ještě přidala epidemická nemoc, „zvaná
španělka“, která si ve zdejší obci 7 mladých životů vyžádala.

VOLNÁ MÍSTA

ZŠ a MŠ Bezděkov nabízí
volnou kapacitu
v MŠ BEZDĚKOV
pro š.r.2012/2013
Nástup nejlépe od září 2012
Provoz od 6.30 do 16.00 h
Pěkné a klidné prostředí, zrenovované třídy, kvalifikované
učitelky, příjemný personál, méně dětí ve třídách
ŠVP: ,,Hrajeme si s přírodou v pohodě a zdravě“
Dobré autobusové i vlakové spojení
Návaznost na místní ZŠ rodinného typu s pestrou
mimoškolní činností
Přijďte se osobně podívat nebo se informujte:
u vedoucí MŠ na tel.č. 376 313 046
u ředitelky školy, tel. 376 312 831

Zprávy ze ZŠ Bezděkov
22. 3. 2012 jsme se zúčastnili okresního přeboru ve sportovní
gymnastice v Klatovech a uspěli jsme. Chlapci 1. – 3. ročníku vyhráli
3. místo. Děvčata 4. a 5. ročníku byla osmá. Jedenácté místo obsadila
mladší děvčata. Nikdo nebyl naštěstí poslední. Všichni si to užili a
přivezli jsme si domů nové zážitky.
Michaela Panušová, 5. ročník
23. 3. 2012 jsme šli s Moranou. Cestou jsme zpívali
písničku: Smrt nesem ze vsi nové léto do vsi… Když jsme
Moranu hodili do řeky Úhlavy, sledovali jsme, jak pluje.
Poté jsme se vrátili zpátky do školy.
Adéla Jirotková, 5. ročník
28. 3. 2012 si paní učitelky se žákyněmi vyměnily
role. Procvičovali jsme učivo v 1. a 2. ročníku. Já
s Míšou Panušovou jsme si připravily matematiku a
rozdělování hlásek na samohlásky a souhlásky.
Na závěr paní učitelky dostaly krásné květiny
s beruškami ke Dni učitelů.
Kristýna Netalová, 5. ročník
Školní výlet do Plzně se konal 3. 4.
2012. Jeli jsme autobusem se ZŠ
Předslav.
Nejdříve jsme byli na Hodině
zpěvu s Jaroslavem Uhlířem. Tam jsme
si zazpívali a odpovídali na otázky o
zvířatech.
Potom jsme navštívili Techmanii, kde jsme si prohlíželi
zajímavé hlavolamy a kde se konala balonková estráda. Tam jsme se
dozvěděli, co unese balonek a kolik balonků unese člověka, jak se dá
propíchnout balonek skrz naskrz, aniž by praskl a další zajímavé
informace.
Pivovarské muzeum bylo posledním bodem programu.
Nejvíce se mi líbilo v Techmanii.
Petra Hajčiarová, 5. Ročník

Petra Hajčiarová, 5.roč., se umístila v okresním kole matematické
soutěže PYTHAGORIÁDA na 16. – 18. místě ze 40 zúčastněných
páťáků z okresu Klatovy (velká konkurence z úplných škol).
Další úspěšná účast žáků ZŠ Bezděkov na Okresním přeboru ve
sportovní gymnastice za účasti velkých škol, který se konal na ZŠ
Klatovy, Čapkova ul. 22.3.2012. Umístění družstev:
3. místo mladší žáci, 1.-3. roč.: Adam Panuš, Matěj Kovářík, Erik
Šabatka, Michael Hajčiar
11. místo mladší dívky, 1. – 3. roč.: Maria Barbara Bedus, Nikola
Berková, Erika Kurcová
8. místo starší dívky, 4. -5. roč.: Petra Hajčiarová, Klára Švajglová,
Erika Kurcová
Nácvik všech sestav (prostná, hrazda, přeskok, kladina) v obou
kategoriích probíhal mimo vyučování pod vedením p. vychovatelky
Heleny Řeřichové.

Pro pobavení i zamyšlení
Místo tradiční soutěže budete na tomto místě nacházet citáty
k aktuálnímu dění ve společnosti z populární knihy Arthura Blocha
Murphyho zákony:
Zákon lži
Můžete stokrát dokázat nepravdivost lživého
výroku, stejně se vždycky najdou lidé, kteří mu
uvěří.
Isawiho zákony pokroku
Směr pokroku:
Většina cest vede do háje.
Dráha pokroku:
Zkratka je nejdelší vzdálenost mezi dvěma body.
Dialektika pokroku
Přímá akce vyvolává přímou reakci
Tempo pokroku
Společnost není automobil, nýbrž mezek. Dupnete-li na ni, splaší se a
vyhodí vás ze sedla.
Simonův zákon
Co se jednou spojí, dříve nebo později se zase rozpadne.
Rudinův zákon
Dostane-li se člověk do krizové situace, v níž se musí rozhodnout pro
jednu z cest, vybere si většinou tu nejhorší.
Pokud vám některý citát připomíná současnou politickou situaci, jde o
podobnost čistě náhodnou.

Narozeniny
V těchto dnech svá významná životní jubilea slaví:
- Jiří Ponocný
- Anna Nováková
- Růžena Kadlecová
- Věra Kantová
- Jana Papoušková
- Václav Kyslík
- Josef Polák
- Květuše Mrázková
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!!

