
       
 
 

- části obce Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo, Tetětice a Vítaná 
            
==================================================================   
                                                                                                               Číslo 2 - červenec 2013 

 
Vážení čtenáři, 

 
           dostáváte do rukou prázdninové číslo našeho a vašeho 
občasníku, ve kterém určitě nenajdete senzační zprávy 
o dopravních nehodách, aférách, povodních, koaličních sporech ani 
o možné viróze některých politiků, ale praktické informace z naší 
obce. Společenské organizace vás pozvou na své akce 
o prázdninách a dozvíte se i důležité informace o nových obecně 
závazných vyhláškách, ceně poukázek za odvoz komunálního 
odpadu a mnoho dalšího. Nepřehlédněte prosím, především senioři, 
ve vlastním zájmu i závažnou informaci Policie České republiky. 
Pokud byste se chtěli na tvorbě tohoto Zpravodaje podílet svými 
příspěvky, rádi Vás mezi sebou přivítáme a sdělíme podrobnosti 
na obvyklých kontaktech.  Pro žáky II. stupně a studenty je to 
zajímavá praxe kladně hodnocená vedením základních, středních 
i vysokých škol. 

        
    Vaše redakce 



Zprávy z obecního úřadu 
 
uskutečnilo se nebo právě probíhá: 
 
6. 6. zasedání zastupitelstva obce v Korytech, které schválilo 
- závěrečný účet obce za rok 2012 včetně přezkumu hospodaření 
- cenu poukázek na odvoz komunálního odpadu ve stejné výši jako 

v prvním pololetí 2013 
- celkovou činnost a hospodaření příspěvkové organizace Základní 
  škola a mateřská škola Bezděkov 
a tyto obecně závazné vyhlášky: 
- tržní řád a zákaz podomního prodeje a nabízení služeb 
- o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her  
  ve všech částech obce 
- byla vyměněna okna v knihovně, pedikúře a obecních bytech v domě 
  čp. 10 
- probíhá rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na sklad obce a 

zázemí pro údržbu majetku 
- se začátkem prázdnin začne kompletní výměna krytiny a 
klempířskch prvků na budově základní školy a podlahových krytin 
ve II. třídě mateřské školy 

- připravujeme elektronickou aukci energií – viz přiložený leták a  
  přihláška k účasti 
- ve dnech 16. - 17. července bude Správa železniční dopravní cesty  
provádět rekonstrukci železničního přejezdu směrem na Poborovice  

 

Kolik jsme ušetřili na veřejném osvětlení? 
Na účet obce byl vrácen přeplatek téměř 20.000 Kč po vyúčtování 
spotřeby el. energie na veřejném osvětlení za období od začátku dubna 
2012 do konce letošního dubna. Čím jsme toho dosáhli? Instalací 
moderního extrémně citlivého fotorelé Aspon v částech Bezděkov, 
Koryta a Struhadlo a výměnou svítidel na hlavních silničních tazích 
v Bezděkově od Koryt směrem na Janovice a od Poborovic ke kostelu 

sv. Václava. Při nákladech 38.000 Kč je tak návratnost 
investice necelé dva roky. 
 

 



Místní lidová knihovna 
 
Kdo z vás v poslední době nenavštívil 
bezděkovskou knihovnu, určitě bude velice 
příjemně překvapen. 
S minimem nákladů, ale s maximem dobrých 
nápadů a pracovního elánu celých rodin členek TJ 
Sokol Bezděkov Xenie Begerl a knihovnice Andrejky Pavlíkové se 
změnila místnost knihovny k nepoznání. Nové rozmístění nábytku a 
polic s knihami, moderní poutavé dekorace, stoly pro společnou 
výtvarnou činnost dětských návštěvníků s rodiči, počítačové 
pracoviště, koutek s posezením pro nejmenší čtenáře a hlavně nápaditá 
výmalba zaujmou každého příchozího. A protože záměrem 
zastupitelstva obce i školy je přivést děti k četbě a ke klasickým 
tištěným knihám, byli prvními návštěvníky žáci Základní školy 
Bezděkov a svoji návštěvu již oznámily i děti z mateřské školy. 
Přesto, že ty ještě neumějí číst, s výběrem vhodných dětských 
časopisů a knížek pro nejmenší děti jim ochotně poradí pracovnice 
knihovny a paní učitelky. 
 
 

D-klub 
 
Pokračuje v činnosti pod odborným vedením dvojice Aniček – 
Mikulášové a Šidlové za stále většího zájmu žen, nyní i z Tajanova, 
Klatov a dalších okolních obcí. V druhém pololetí letošního roku se 
ženy a dívky  naučí několik nových technik netradiční kreativní tvorby 
a před vánočními svátky budou tvořit tradičně adventní věnce. Na 
stránkách www.bezdekov.cz v sekci fotogalerie máte možnost si 
prohlédnout výrobky a protože klub není uzavřená společnost, můžete 
se přihlásit i na jednotlivé kurzy osobně nebo 

telefonním čísle 376312822, případně e-mailem na 
obecbezdekov@seznam.cz. Na stejných kontaktech 
také můžete požádat o zařazení do databáze stálých 
odběratelů elektronických nabídek těchto kurzů. 



Krátce o S-klubu… 
 

     Přestože klub je určen především pro starší občany, 
vítáni jsou všichni se zájmem dozvědět něco 

nového, zajímavého a to každé první pondělí 
v měsíci od 18.00 hodin v zasedací místnosti 
hasičské zbrojnice v Bezděkově.  

Po prázdninové pauze bude možné v říjnu 
besedovat o životě včel a včelařů s Radkem Šiplou, v listopadu 
shlédnout výstavku předmětů  z bývalého pivovaru v Bezděkově a 
besedovat s autorem knih o pošumavském pivovarnictví Mgr. 
Tomášem Cihlářem a v prosinci si můžete zazpívat s duem 
harmonikářů L.Čadou a  M. Marvalem. 
 
 

 
 
 

Závěr školního roku je bohatý na různé akce 
 

Školní výlet se uskutečnil 28. 5. 2013 a měl bohatou náplň: 
exkurze do sklárny Annín s ukázkou broušení skla, seismologická 
stanice u Kašperských Hor a štola Kristýna, lesní zážitková stezka ve 
středisku environmentální výchovy v Kašperských Horách (plnění 
úkolů ve skupinách). 

Kromě tradičního školního výletu jsme 29. května 2013 
navštívili prezentaci jednotlivých složek IZS  v Klatovech, na 
Erbenově náměstí. V soutěži Malý záchranář naši školu 
reprezentovalo jedno čtyřčlenné družstvo. Přípravy soutěžících a 
nácviku první pomoci se ochotně ujala p. Lenka Lobodášová. 
 
 

 
 

Text: Eva Matějková 
 
 



Pozvánky na letní akce 
 

 

Letní slavnosti Ch.H.Spiesse 2013 
 
Letošní ročník se uskuteční v sobotu 27. července  v areálu TJ Sokol 

Bezděkov od 14.00 hodin. 
 

Kromě divadla od 18.00 hodin, na které se již všichni určitě 
těšíte, je letošní program zpestřen o vystoupení skupiny historického 
šermu Západní horda, která od 14.00 přivítá děti na historické stezce 
se soutěžemi, úkoly na téma Pán prstenů a závěrečným přetahováním 
lanem se šermíři. 

 Všechny diváky jistě zaujmou od 17.00 hodin ukázky soubojů 
různými zbraněmi s doprovodem dobové hudby, středověká mučírna a 
po skončení divadla scénka ze života z období inkvizice.  
 
 
V rámci těchto slavností se budou konat na hřišti za parkem i utkání, 
které pořádá oddíl kopané: 
 
27. 7. od 10.00 hodin Memoriál Josefa Černého, 
28. 7. odpoledne přátelské utkání Stará garda Bezděkov vers.  ženy, 

dívky, slečny 
 
31. 8. od 15.00 hodin se uskuteční v areálu za parkem sportovní 

odpoledne pro děti s názvem „ Loučení s prázdninami“ 
 

 

 

 

  



Pro pobavení i zamyšlení  

vybráno z knihy A. Blocha Murphyho zákon 

Alllenův zákon: 
Téměř vždycky je snazší do něčeho zabřednout než se z toho 
vyhrabat. 
 
Rockefellerova zásada: 
Nikdy se nepouštěj do ničeho, u čeho tě nebude vidět. 
 
Laclandovy zákony: 
1. nikdy nebýt první 
2. nikdy nebýt poslední 
3. nikdy se na nic dobrovolně nehlásit 
 
Youngův zákon pohyblivosti neživých předmětů: 
Všechny neživé předměty se dokážou pohybovat natolik, aby se nám 
vždycky pletly do cesty. 
 
Ilesův zákon: 
Všechno lze udělat snáz. 
 
První Chilsonův zákon: 
Když se všechno daří, něco se pokazí. 
 
 

Narozeniny 
Svá významná životní jubilea oslavili, nebo oslaví: 
 
- Anna Kohelová   - Jaroslav Kresl 
- Jaroslava Císlerová   - Václav Voráček 
- Pavel Papoušek   - Milada Hezoučká 
- Karel Ryneš    - Anna Kreslová 
- Jana Marková    - Václav Osvald 
 
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!! 



 



NABÍDKA NA USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉ 
ELEKTRONICKÉ AUKCE 

 Jak by to pro Vás zcela ZDARMA fungovalo? 

Obec jako vlastník několika nemovitostí společně s Vámi majiteli rodinných 
domů, chat, firmami i podnikateli sdruží poptávku, osloví zkušeného 
pořadatele aukce a společně s Vámi poskytnutou kopií posledního 
vyúčtování připraví zakázku pro centralizované zadání a vyhlášení 
elektronické aukce (přesná specifikace odběrů jednotlivých účastníků 
zakázky) 
Společně s pořadatelem určíme termín elektronické aukce, budeme Vás o 
něm informovat a oslovíme dodavatele energií 
Spustíme elektronickou aukci, v níž Vám zajistíme nejvýhodnější ceny na 
trhu 
Veškeré podmínky fungování elektronické aukce jsou jasně definovány a 
zadavatel i dodavatelé jsou s těmito podmínkami předem seznámeni.  
Nový dodavatel by s Vámi uzavřel smlouvu, kde se zaručuje dodávat Vám 
energii za ceny vysoutěžené v e-aukci ale pokud Vám bude vítězná nabídka 
ceny připadat ještě příliš vysoká, nemusí být smlouva podepsána a vše pro 
Vás pokračuje za stávajících podmínek. 

------------------------------zde oddělit ------------------------------------------------------
Závazná přihláška do aukce 

 
Já, níže podepsaný(á)…………………………………………….,  
 
vlastník nemovitosti(bytu) čp……….  v ……………………….., 
 
se závazně přihlašuji do elektronické aukce elektrické energie - plynu 
(nehodící se škrtněte) 
 
Kontakt  tel.č…………………………mail…………………………... 
 
 
V…………………..                   ………………………………….. 
                                                            Podpis 
Vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte do kanceláře 
Obecního úřadu Bezděkov nejpozději do 31.8.2013 
  


