
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

         Díl č. 29     prosinec 2012 
 

 

Vážení spoluobčané, 
 
     dnešní vydání Vás bude provázet obdobím od ustupujícího 
podzimu přes zimní měsíce až k prvním jarním dnům. A protože 
mlhavé, studené dny, je potřeba zpříjemnit něčím veskrze 
pozitivním, doufáme, že i dnešní nabídka připravovaných kulturních 
akcí Vám v tom bude nápomocna. 

V adventním čase, resp. v pátek 7. 12. 2012, Vás jistě potěší 
vánoční koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného 
v doprovodu cembalistky Jitky Navrátilové v bezděkovském kostele 
sv. Václava. Brzy po koncertě, v neděli 9. 12. 2012 bychom Vás 
chtěli pozvat na již 8. ročník vánočních trhů v Bezděkově. Kromě 
tvůrčí dílničky a možného nákupu vánočního zboží Vás zde bude 
čekat bohatý doprovodný program i chutné občerstvení. 

Doporučujeme Vaší pozornosti nejen záležitosti týkající se 
kulturního vyžití, ale i některé běžnější a také zcela nové, kterými 
jsou jednání zastupitelstva obce, volby prezidenta ČR a také anketa o 
možnosti bezúplatného převodu budovy kostela sv. Václava do 
majetku obce. 

Přejeme Vám, abyste zimní čas nevnímali jako období negativní, 
ba právě naopak. Vždyť o vánočních svátcích budeme mít možnost 
trávit příjemné chvíle v kruhu svých blízkých, také děti si užijí 
prázdninový odpočinek a na Nový rok budeme už blíže k jaru 
„o slepičí krok“. 
          

      Vaše redakce 



Zprávy z obecního úřadu 

- prodej poukázek na odvoz komunálního odpadu na 
I.pololetí 2013 byl zahájen v pondělí 3. prosince za stejnou 
cenu jako v roce 2012. Vzhledem k nejisté ekonomické 
situaci a možnému zvýšení DPH doporučujeme se zakoupením neotálet 
a poukázky zakoupit do konce letošního roku! 

 

- zimní údržba komunikací 
Žádáme všechny držitele motorových vozidel, kteří během roku parkují 
na komunikacích a veřejných prostranstvích, aby v zimních měsících 
parkovali vozidla pouze na svých pozemcích a umožnili tak rychlou a 
bezproblémovou zimní údržbu místních komunikací a komunikací v 
majetku Plzeňského kraje. 
 
- nové letecké snímky obce 
Firma zabývající se leteckým snímkováním nabízí občanům obce nové 
letecké snímky Bezděkova a okolí z června letošního roku, jejichž 
ukázky si můžete prohlédnout v kanceláři obecního úřadu 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Městský úřad Klatovy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
upozorňuje všechny držitelky/držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P, 
kterým bylo vydáno výše uvedené staré zvláštní označení motorového 
vozidla O1 a doposud si jej nevyměnili za nový parkovací průkaz O7, 
aby tak učinili nejpozději do 31.12.2012.  

Po 01.01.2013 nebude tato výměna dle zákona č. 361/2000 Sb., o 
silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů možná. Nárok na nový 
parkovací průkaz po 01.01.2013 bude mít pouze držitelka/držitel 
nového průkazu pro osoby se zdravotním postižením (speciální sKarty). 

K výměně označení se dostavte na Městský úřad Klatovy, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví, Vídeňská 66, Klatovy I (budova bývalé 
menzy), do 4. patra, číslo dveří 41, v úředních dnech PO a ST: 8.00 – 
17.00 h a PÁ: 8.00 – 14.30 hod.  
Potřebné doklady k výměně:  občanský průkaz;  průkaz ZTP (ZTP/P);  
1x foto (3,5 x 4,5 cm);  původní zvl. označení mot. vozidla O1 



                        
                      Obecní úřad Bezděkov a kulturní komise rady obce  

Vás srdečně zvou na 
 

Vánoční koncert  
  

houslového virtuosa Jaroslava Svěceného 
v doprovodu cembalistky Jitky Navrátilové  

    

    

    

 
 
 
 

 
 

 
BEZDĚKOV  - kostel sv. Václava 

7. prosince 2012 od 18.00 hodin 
 

Vstupné dospělí 250Kč, děti do 15 let 200Kč 
 
 

Výtěžek koncertu bude použit na záchranu varhan v tomto 
kostele. 

 



CIK-CAK soutěžil v Klatovech 

Po několikaměsíční intenzivní přípravě se taneční skupiny CIK-CAK 
zúčastnily již 3. ročníku pohárové soutěže v Kulturním domě 
v Klatovech. Oproti předchozím ročníkům se letos sešly skupiny pouze 
z regionu, a to z Plzně, Domažlic, několik skupin z Klatov 
a z Bezděkova. 

Nejmladší bezděkovské tanečnice z Mikro CIK-CAKu (4 - 7 let) 
představily své premiérové vystoupení s názvem „Párty v zoo“, za které 
získaly zlatý pohár. Děvčatům z Mini CIK-CAKu (7 - 11 let) se velmi 
zdařila choreografie s obručemi „Živý sen“, která byla oceněna 
bronzovým pohárem. Nejstarší děvčata z CIK-CAKu (11 - 17 let) 
vystoupila se dvěma skladbami. Námořnická skladba zakotvila na 
krásném 3. místě a druhá skladba „Hey Boy“ se umístila o příčku výše. 

Velké poděkování patří nejen všem zúčastněným, ale i asistentkám, 
rodičům a dalším početným fanouškům za hlasitou podporu.  

V nejbližší době děvčata vystoupí také v Bezděkově, a to na vánočních 
trzích v neděli 9. 12. 2012 od 15 hodin. Všichni jste srdečně zváni. 



8. ROČNÍK VÁNOČNÍCH TRHŮ 
aneb u nás dárky nenosí Santa Claus, ale český Ježíšek 

v areálu hasičské zbrojnice Bezděkov 

NEDĚLE 9. PROSINCE 2012 

14.30 – 18.00 hodin - tvůrčí rodinná dílnička „Tvoříme 
společně s dětmi“ aneb korálky od Natálky - výroba vánočních 
dárků s Natálkou Vítovcovou 
 
15.00 - 19.00 hodin Vánoční trhy 
Zahajovací fanfáry skupiny lesních rohů Mysliveckého sdružení 
Koryta-Bezděkov, pásmo dětí Základní a mateřské školy a vystoupení 
taneční skupiny Sokola Bezděkov CIK – CAK. 
 
Pro všechny návštěvníky je připraveno : 
� setkání s přáteli a známými v adventním čase, dětské úsměvy 
� možnost nákupu zajímavého vánočního zboží a netradičních 

dekorací  
� tradiční chutné klobásy, Františkovy bramboráky, horké a studené 

nápoje včetně míchané speciality 
� zvěřinový guláš, který můžete zkonzumovat na místě nebo si jej ve 

vlastní nádobě odnést sebou  
� děti budou mít možnost sdělit svá přání Mikulášovi osobně a 

Ježíškovi je odeslat netradičním způsobem. 
 

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé: 
TJ Sokol Bezděkov, Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov 

a 
Myslivecké sdružení Koryta-Bezděkov 

 

 



O Z N Á M E N Í 
 

o době a místě konání volby 
prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013 

 
Volba prezidenta České republiky se uskuteční 

 
v pátek     dne   11. ledna 2013          od 14.00   do   22.00 hodin 
v sobotu   dne   12. ledna 2013.       od   8.00   do   14.00 hodin 

 
• ve volebním okrsku č. 1 Bezděkov je volební místnost 

v zasedací místnosti 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 

V případě  konání II. kola volby prezidenta České republiky se tato 
uskuteční: 
    v pátek  dne  25. ledna 2013     od  14.00 hodin  do  22.00 hodin   
    v sobotu dne  26.ledna 2013     od     8.00 hodin  do 14.00 hodin 
Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta české 
republiky pouze ve volební místnosti ve dnech voleb.  
 
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České 
republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné druhé kolo 
ve dnech 25. a 26. ledna 2013) ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území České republiky 
   Žádost o vydání voličského průkazu lze podat 
       - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým  
podpisem 

       - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky 
       - osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, 
o vydání voličského průkazu lze požádat do uzavření stálého seznamu 
voličů, tj. do 9. ledna 2013 do16 hodin. 



  Na základě ustanovení § 33 odst. 4 zákona o volbě prezidenta 
republiky opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování ve dnech volby 
prezidenta poté, co jej okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková 
volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 
 Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta republiky, při 
samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po 
příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Zároveň odevzdá okrskové volební komisi nebo 
zvláštní volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní 
okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič nemá 
hlasovací lístky k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno.   

Upozornění: 
 Při ztrát ě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát ! 
 

Obec Bezděkov 

P O Z V Á N K A 
 na zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov č. 11 

Podle § 92, odst. 1 a podle § 103, odst. 5 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) svolávám veřejné zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov 

    dne 6. prosince 2012 od 18.00 hodin 
do zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Bezděkov 

 
Program: 

-    volba návrhové komise 
    -   stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

-    rozpočtové změny 2012 
-    návrh rozpočtu na rok 2013 
-    stanovení ceny  vodného a stočného na rok 2013 
-    stanovení ceny poukázek na odvoz komunálního odpadu na rok 2013  
- majetkové záležitosti, návrhy smluv 
- diskuse zastupitelů a občanů 
- schválení usnesení 

       
V Bezděkově 7.11.2012     Josef Červený (starosta) 



Pro pobavení i zamyšlení díl třetí 
Murphyho zákon 
Může-li se něco pokazit, pokazí se to. 
 
Rozšířená verze Murphyho zákona  
Pokazí-li se několik věcí najednou, děje se tak 
v tom nejhorším pořadí 
 
Z pátého důsledku Murphyho zákona vyplývá 
Dospějí-li v ěci od desíti k pěti, celý cyklus se opakuje 
 
Gattusovo rozšíření Murphyho zákona 
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře. 
 
Evansův a Borgův zákon 
Ať se pokazí cokoliv, vždy se najde někdo, kdo už na to dávno 
upozorňoval 
 
Imbesiho zákon o zachování špíny 
Aby bylo možno něco vyčistit, musí se něco jiného ušpinit 
 
Životní záhada 
Optimista věří, že žijeme v nejlepším možném světě. 
Pesimista se bojí, že je tomu skutečně tak. 
 

Narozeniny 
Svá významná životní jubilea oslavili, nebo oslaví: 
 
Marie Bohatá   Jaroslava Kadlecová 
 
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!! 
 
Přejeme krásné a pohodové Vánoce, plné pohádek, klidu, dobrého 

jídla a úsměvů na dětských tvářích.  
Do Nového roku hlavně pevné zdraví, stálou práci, štěstí na 

každém kroku a optimismus do žil. 
Vaše redakce 



 
ANKETA 

 
      Vážení občané, 
vzhledem ke složitosti organizace místního referenda se na Vás obracím s anketou, která má za 
cíl zjistit názory všech občanů na možný převod kostela sv. Václava v Bezděkově z církve na 
obec. 
Po předchozím osobním jednání s generálním vikářem Mons. Josefem Žákem z Biskupství 
plzeňského nám byla dopisem  sdělena informace, že podle kvalifikovaných odhadů ekonomů 
nebude mít Plzeňská diecéze v příštích desetiletích dostatek aktiv k zajištění všech svých staveb 
a to ani v případě schválení tzv. církevních restitucí. 
Z těchto důvodů je nám nabídnuta možnost bezúplatného převodu budovy kostela sv. Václava 
do majetku obce s tím, že by kostel dál sloužil církevním obřadům a kulturním akcím, 
pořádaným kulturní komisí a obecním úřadem. 
Kostel tvoří dominantu a přirozené centrum obce a mělo by být morálním závazkem občanů 
obce i celé farnosti, věřících i ateistů, postarat se o to, aby byl udržován v odpovídajícím stavu, 
zachován pro další generace a aby nedošlo k jeho devastaci jako v případě zámku a 
navazujícího hospodářského dvora, který dlouhodobě hyzdí střed obce a za současného stavu 
legislativy nelze zjednat nápravu. 
Kladem je historicky vzato krátká doba od dokončení stavby a vysvěcení, současný dobrý 
stavební stav, předpokládaná dlouhá životnost stavby, bezúplatný převod, možnost ovlivňovat 
stav budovy a dění v ní, trvalá možnost věřících se setkávat při církevních obřadech, snazší 
možnost získání dotace na opravu nebo záchranu vzácných varhan.  
Záporem, dá-li se to tak nazvat, je morální a finanční závazek pro zastupitelstvo obce a naše 
následovníky do budoucna starat se o tu dominantu obce a v případě potřeby zajistit nutné 
opravy a údržbu.  
Zvažte prosím s plnou vážností klady i zápory možného převodu, protože Vaše názory budou, 
tak jako v jiných případech, rozhodující pro odpovědné a závažné rozhodnutí zastupitelstva 
obce na jeho veřejném zasedání 7.března 2013. 
Své názory na zamýšlený převod můžete vyjádřit do konce února 2013 osobně zastupitelům, na 
známé kontakty Obec Bezděkov, Bezděkov čp. 7, 339 01 Klatovy, telefon č. 376312822, mail 
obecbezdekov@seznam.cz , datová schránka dtpbvp8, nebo předáním tohoto anketního listu 
zastupitelům, při nákupu poukázek na odvoz komunálního odpadu nebo vložením do poštovní 
schránky obecního úřadu. 
 
Děkuji předem za Vaše názory 
                                                                                        Josef Červený, starosta obce 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Souhlasím  -    nesouhlasím s bezúplatným převodem 
 
 kostela sv. Václava v Bezděkově do majetku obce 

 


