
       
 
 

 
 

- části obce Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo, Tetětice a Vítaná 
       =============================================================   
                                                                                                      Číslo 4 – prosinec 2013 

 
Vážení čtenáři, 

 
 
vládu převzal sychravý listopad, i když zrovna letos k nám byl docela 
shovívavý. Krátí se dny, sluníčko vykoukne jen občas, ale to je přesně 
to období, kdy vychutnáváme plápolající světlo svíček, teplo krbu, 
chuť dobrého čaje a pomalu se připravujeme na advent. Pro naše 
předky tento čas znamenal dobu očekávání a půstu. Pro nás je to spíš 
doba shánění dárků, úklidu a pečení vánočního cukroví. Ale i přesto 
se můžete zastavit, dopřát si v předvánočním shonu  
chvilku klidu a navštívit třeba vánoční trhy u hasičské zbrojnice v 
Bezděkově nebo vánoční koncert v kostele sv. Václava.  
A nezapomeňte, že i malý dárek věnovaný od srdíčka dokáže pod 
stromečkem udělat velkou radost. 

    
 
 
 
 
 
  

          
  Vaše redakce 
 



 
Zprávy z obecního úřadu 

 
uskutečnilo se :  
- 9.10. – kolaudace (bez závad) bývalé hasičské zbrojnice, která byla 
zaměstnanci obce, pracovníky veřejně prospěšných prací a Zdeňkem 
Bílým, přestavěna na  dílnu a sklad materiálu pro údržbu obecního 
majetku. Poděkování patří všem výše uvedeným, stavebnímu dozoru 
Dagmar Mikulkové a dále dodavatelům za kvalitní práci: 
- elektromontážní práce , hromosvody, revize - Bedřich Špedl, Soustov  
- střecha – Pokrývačství, klempířství Trefanec, Bezděkov 
- vodoinstalace, sanitární předměty – Vodoinstalatérství Emil Hájek  
- sádrokartonářské práce – Stavogips František Pošar, Klatovy 
- demolice části objektu, zemní práce – Alois Šulda ml., Koryta 
- 17. a 18.10 – přezkum hospodaření obce provedený pracovnicemi  
   krajského úřadu Plzeňského kraje (bez závad) 
- předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jejíž 
   výsledky za náš obvod najdete v samostatné příloze Zpravodaje 
 - ve spolupráci s provozně technickým oddělením ZKD Sušice byl 
našimi pracovníky proveden nátěr fasády budovy, která je majetkem 
obce a prodejna tak získala podle hodnocení nakupujících nový moderní 
vzhled. Dlouhodobě dobrá spolupráce mezi nájemcem ZKD Sušice a 
naší obcí přináší odpovídající výsledky. 
právě probíhá : 

• příprava podkladů projednání 15. veřejného zasedání zastupitelstva   
 obce  -  viz pozvánka s programem 

• příprava hlavních akcí na rok 2014, kterými by měly být pokud to 
dovolí finanční situace: 

       vyhotovení projektu pro územní řízení, stavební povolení a dotační 
řízení rekonstrukce komunikací v Bezděkově č.757/1 z náměstí kolem 
kapličky sv. Václava k silnici I/22 Klatovy - Domažlice a komunikaci 
759/1 od Drudíků k Sojkům 

        výměna zastaralých hydrantů, šoupat a domovních uzávěrů v místní   
komunikaci č.757/1 a 759/1  



výstavba chodníku,  odvodnění, uličních vpustí , veřejného osvětlení a 
celková rekonstrukce povrchu včetně zpomalovacích prahů a 
dopravního značení na této frekventované komunikaci 
oprava povrchů komunikací od Vacků ke hřišti za parkem a od Hrubých 
ke Keilům 
výsadba zeleně  při vozovce komunikace p.č. 1208 Bezděkov 
II. etapa výstavby odstavné plochy za kostelem 
výměna krytiny a klempířských prvků přístavku budovy základní školy 
výměna zastaralé pečící pánve a sporáku v kuchyni školní jídelny 
revitalizace zeleně, bezpečnostní a zdravotní řez stromů v Bezděkově u     
kostela sv. Václava, pomníku padlých a na návsi v Tetěticích 
přeložka sloupu s lampou a ovládáním veřejného osvětlení v Tetěticích 
od kaple sv. Isidora na pozemek u požární nádrže tak, aby mohla být 
zahájena celková rekonstrukce kaple 
 
Prodej poukázek na odvoz komunálního odpadu na I. pololetí 
příštího roku bude probíhat pouze od pondělí 2. prosince 2013 do 
3.ledna 2014. 
 
Možnost platby platebními kartami – od 4. listopadu můžete na 
obecním úřadu veškeré platby (nájemné, poukázky na odvoz kom. 
odpadu, poplatek ze psů, faktury atd.) hradit prostřednictvím platebního 
terminálu, který akceptuje všechny běžně používané platební karty 
včetně bezkontaktních. 
 
Hotovostní platby do pokladny obce bude možné provádět jen do 20. 
prosince, platby prostřednictvím platebního terminálu na obecním úřadu 
bez omezení. 
 
Zimní údržba chodníků a komunikací   
Žádáme všechny držitele motorových vozidel, kteří během roku parkují 
na komunikacích a veřejných prostranstvích, aby v zimních měsících 
parkovali vozidla na svých pozemcích a umožnili tak rychlou a 
bezproblémovou zimní údržbu místních komunikací a komunikací v 
majetku Plzeňského kraje. 
Dále žádáme vlastníky přilehlých nemovitostí, aby odstranili větve 
stromů a keřů, které zasahují do profilu chodníků a komunikací a 
poškozují tak techniku při provádění zimní údržby. 



Parkování vozidel 
Upozorňujeme držitele vozidel, kteří od naší výzvy v únoru letošního 
roku stále nepochopili nebo nejsou schopni pochopit, že parkováním na 
chodnících omezují práva chodců a ohrožují bezpečnost dětí, maminek 
s dětskými kočárky a seniorů, že jejich přestupky budou oznamovány 
dopravnímu inspektorátu Policie ČR k dalšímu řešení. Reagujeme tak na 
opakované výzvy občanů obce na řešení tohoto nešvaru a doufáme, že 
po udělení pokuty konečně řidiči pochopí……… 
 
 
 
 

D-klub a tvoření v roce 2013 
Víte jak poznáte ženy, které navštěvují zájmové kurzy D-klubu v 
Bezděkově? Velice jednoduše. 

Jejich šperky jsou vždy jedinečné a originální, krásný šitý náhrdelník z 
korálků střídají s luxusním ketlovaným šperkem. Kávu nebo čaj si 
míchají lžičkou zdobenou fimem a svoji propisovačku se stejným 
dekorem poznají velice snadno. Takovou nikde nekoupíte. Halenky a 
trička všech členů rodiny jsou vždy zdobená jinou zajímavou technikou 
- razítkováním, sítotiskem, tupování nebo malbou štětcem. V tom jsou 
naše ženy skutečně výborné. Vždyť kurz pod názvem triky s triky 
opakovaly už 6x a pokaždé si vyzkoušely něco nového. 

O atraktivnosti všech nabízených kurzů svědčí i to, že jsou vždy plně 
obsazené. 

V pořadí již padesátý pátý bude letošní prosincový kurz na téma vánoční 
dekorace. Takový vlastnoručně vyrobený klasický 
nebo netradiční adventní věnec má vždy své 
neopakovatelné kouzlo. 

A tak od roku 2008 pravidelně pod rukama žen 
vzniká křehká krása maličkostí, která udělá každé 
velkou radost a hlavně nádherný pocit relaxace. 
Doufáme, že kurz poběží se stejným zájmem i příští rok. Ukázky tvorby 
si můžete kdykoliv prohlédnout na stránkách www.bezdekov.cz v sekci 
fotogalerie. 



  

 
Krátce o S-klubu… 

Pravidelné schůzky klubu se konají každé první 
pondělí v měsíci od 18.00 hodin v zasedací místnosti 
hasičské zbrojnice v Bezděkově. V prosinci vystoupí 

děti z mateřské školy a pak si můžete zazpívat s duem harmonikářů 
L.Čadou a  M. Marvalem. V lednu bude hostem Alois Anderle v druhém 
dílu besedy o životě a díle malíře Bedřicha Anderleho a únorová 
schůzka bývá zaměřena na oblíbenou zálibu starších občanů zahrady a 
zahrádky. V březnu se uskuteční komponovaný pořad s hudbou a čtením 
autorských textů se spisovatelkou Vlastou Rút Sidonovou a na dubnové 
schůzce si můžete popovídat o tom, co vše zabezpečuje a jak vlastně žije 
klatovská farnost s farářem P. Jaroslavem Hůllem. 
Na květnové schůzce, u příležitosti Dne matek, vystoupí taneční skupina 
TJ Sokol CikCak a také pan Peter Pošefka s přednáškou a promítáním o 
pěstování a šlechtění klatovských karafiátů. 

 

 
Prosba vlastníkům obrazů Bedřicha Anderleho 

K plánovanému vydání katalogu obrazů Bedřicha  Anderleho vyzývám a 
prosím obyvatele všech částí obce Bezděkov, kteří vlastní, anebo mě 
nasměrují na vlastníky obrazů mého otce, aby mi po předchozí domluvě 
umožnili pořízení jejich fotografií. Následné zveřejnění by bylo 
anonymní s odkazem na soukromou sbírku a jméno držitele by bylo 
uvedeno pouze na jeho výslovné přání. 
Děkuji předem za vstřícnost a poskytnuté informace. 
 
Alois Anderle  
 

Kontaktujte mne, prosím na: 
alois.anderle@ seznam.cz    
nebo na telefonu: +420 602 406 561 



Pozvánky na zimní akce 

2. prosince S klub setkání generací 
3. prosince D klub – vánoční dekorace 
5. prosince 18.00 15. Veřejné zasedání zastupitelstva obce 
8. prosince od 15.00 hodin  9. ročník Vánočních trhů v areálu hasičské  

zbrojnice Bezděkov 
14.prosince od 18.00 hod. SDH Bezděkov – výroční valná hromada 
20.prosince od 18.00 hod. kostel sv. Václava - Vánoční koncert souboru 

Plzeňský MLS pod vedením Miroslava Šimandla 

 

 
P O Z V Á N K A  

 
 na zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov č. 15 

 
Podle § 92, odst. 1 a podle § 103, odst. 5 zákona 128/2000 Sb. o obcích 

/obecní zřízení/ svolávám veřejné zasedání zastupitelstva Obce 
Bezděkov 

  
dne 5. prosince 2013 od 18.00 hodin 

do zasedací místnosti hasičské zbrojnice Bezděkov 
 

Program: 
-   volba návrhové komise 

    -  stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
-   rozpočtové změny 2013 
-   návrh rozpočtu na rok 2014 
-   stanovení ceny  vodného a stočného na rok 2014 
-   stanovení ceny poukázek na odvoz komunálního odpadu na   
     I.pololetí  2014  
-   majetkové záležitosti, návrhy smluv 
-   různé 
- diskuse zastupitelů a občanů 
- schválení usnesení 



 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 
25.10. – 26.10.2013  

 
Okrsky Voliči 

v seznamu 
Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdan
é 

obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů celkem zpr. v % 

2 2 100,00 732 425 58,06 425 424 99,76 
 

 
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Bezděkov  (celý obvod 

Strana Platné hlasy 
 

číslo název celkem v % 

1 Česká strana sociálně demokratická 88 20,75  
2 Strana svobodných občanů 12 2,83  
3 Česká pirátská strana 8 1,88  
4 TOP 09 42 9,90  
5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 1 0,23  
6 Občanská demokratická strana 38 8,96  
9 Politické hnutí Změna 4 0,94  
10 Strana soukromníků ČR 0 0,00  
11 Křesťansko dem.unie-Čs.str.lid. 22 5,18  
13 Suverenita-Strana zdravého rozumu 2 0,47  
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 5 1,17  
17 Úsvit přímé demokracie T.Okamury 15 3,53  
18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 8 1,88  
20 ANO 2011 83 19,57  
21 Komunistická strana Čech a Moravy 87 20,51  
22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00  
23 Strana zelených 9 2,12  
24 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00  
 

 
 

 
 
 



 
 
 

9. ROČNÍK VÁNOČNÍCH TRHŮ 

aneb u nás dárky nenosí Santa Claus, ale český Ježíšek 

v areálu hasičské zbrojnice Bezděkov 

 

NEDĚLE 8. PROSINCE 2013 

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 
 

Pro všechny návštěvníky je připraveno : 
� setkání s přáteli a známými v adventním čase, dětské úsměvy 
� pásmo dětí Základní a mateřské školy a vystoupení taneční skupiny 

Sokola Bezděkov CIK – CAK 
� 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  
 
 

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

Bezděkov 
a 

Myslivecké sdružení Koryta-Bezděkov 
 

 

 

 



Informace od hasičů 

 

Nákladní automobil převážející balíky sena začal 
hořet ve čtvrtek 19.9. krátce před půl třetí odpoledne. 
Jednotka zajišťovala dopravu vody. Požár způsobil 
škodu za téměř 300 tisíc korun a mírně poničil 
komunikaci. 

 
Poslední zářijovou sobotu skončila Pošumavská hasičská liga. 
Bezděkovské soutěžní družstvo v ní skončilo na 13. místě s celkovým 
ziskem 17 bodů. Zradila technika, pro poruchu stříkačky 
muselo družstvo několik kol vynechat. V tento den 
soutěžily také děti. Celkem 9 družstev bojovalo o pohár 
starosty obce Bezděkov, který si nakonec odvezli 
soutěžící z Dešenic. 
 
Výroční valná hromada SDH Bezděkov se uskuteční v sobotu 14.12. od 
18 hodin. 
 
Blíží se čas Vánoc. Bytem voní vanilkové rohlíčky, děti se nemohou 
dočkat Štědrého dne, na adventním věnci plápolají svíčky a v okně 
blikají světýlka. Krásná idylka se však brzy může změnit v tragédii – 
nevěřili byste, jak čalounění, koberce, záclony a vánoční stromek dobře 
hoří. Téměř polovina světýlek uváděných na trh v ČR pochází z Číny a 
nesplňuje ani základní bezpečnostní podmínky. Proto je kupujte raději u 
renomovaných prodejců. 
 
Pozor si dávejte také při oslavách příchodu nového roku. Neopatrná 
manipulace se zábavní pyrotechnikou každoročně způsobuje vážná 
zranění s trvalými následky. Výjimkou nejsou ani požáry způsobené 
pyrotechnikou. Během první čtvrthodiny roku 2013 vzniklo na území 
ČR 32 požárů. Počet požárů na Nový rok má bohužel v posledních 
letech stoupající charakter. 
 
Přejeme vám příjemně prožitý nový rok 2014 bez potřeby zásahu hasičů. 

www.hasicibezdekov.wz.cz 
 



Z činnosti ZŠ a MŠ Bezděkov 

 

Anglický Halloween v Bezděkově 

31. října 2013 večer se téměř celá základní škola sešla v tělocvičně, aby 
oslavila tradiční anglický Halloween. Začali jsme už za tmy a ve 

vzduchu bylo cítit to správné napětí. Dorazily 
nejrůznější děsivé bytosti jako čarodějnice a 
čarodějové, upíři, kocouři a kočky, smrtka, příšery a 
zombie a dokonce i kat a pirát. Nejprve jsme se 
dozvěděli, proč se vlastně Halloween slaví. Když 
jsme se všichni při písničce představili, skládali jsme 
kostlivce, jehož kosti jsme vytahovali ze sušených 
pavoučích noh, červů nebo lidských zubů. Všechna 

strašidla prokázala odvahu a do jedné z krabic sáhla. Když jsme si užili 
strašidelných skřeků, pomocí kterých se nás druzí snažili rozpoznat, 
rozdělili jsme se do skupinek a prokazovali svoji zručnost při různých 
disciplínách. A protože i strašidla ráda mlsají, byla za svou šikovnost 
odměněna. V jídelně na nás dokonce číhal drak a lovili jsme poklad z 
jeho hořící tlamy. Na závěr, abychom odehnali všechny zlé duchy, jsme 
spustili halloweenský strašidelný pokřik, který jste ten večer určitě 
nemohli přeslechnout. Díky tomu jsme se v pořádku dostali domů a 
mohli poděkovat rodičům a prarodičům za přípravu překrásných masek 
a připravené občerstvení. 

        
 

Výlet ZŠ do planetária  

Ve středu 13.11. jsme navštívili nové 3D planetárium v Plzni. Prohlédli 
jsme si interaktivní expozici Vesmír a viděli zajímavé pořady promítané 
na novou kulovou plochu uvnitř modelu Slunce. 

Když jsme se zabořili do pohodlných křesel, shlédli 
jsme pořady Krásy Vesmíru a Země, Měsíc, 
Slunce. Zažili jsme pocit, že startujeme s raketou a 
stoupáme ke hvězdám, opouštíme planetu Zemi a 
díváme se na ni z Vesmíru. Dokonce jsme přistáli v 



měsíčním kráteru a vydali jsme se i na planetu Saturn. 

V interaktivní expozici jsme mimo jiné zjistili, že čím větší planeta, tím 
více na ní vážíme. Jaké to je se proletět městem rychlostí světla, jak 
těžké je pohybovat robotickou rukou. Také nás zaujalo digitální 
zobrazení planet, meteoritů a družic, kterými jsme mohli na dotykové 
obrazovce libovolně otáčet nebo je přibližovat. 

Většina z nás vyšplhala po provaze do nejvyšších vrstev atmosféry nebo 
bombardovala Měsíc meteority. Dokázali jsme také složit vnitřek 
Slunce. 

PaedDr. Eva Matějková 
 
 

Práce dětí 
Podzimní šlápoty - stopovaná 

V pátek 18.10.2013 jsme šli s družinou na stopovanou. Šli jsme po 
žlutých fáborkách. První praporek byl pověšen v zatáčce směrem k 
Vítané. Na Struhadlo byl nádherný pohled, jelikož se tam listí krásně 
zabarvilo do červena. Měli jsme štěstí, že nám sluníčko svítilo na cestu 
po celou dobu stopované. Z chléva na nás udiveně koukaly krávy. 

Cíl byl na fotbalovém hřišti. Terezka Ašková našla poklad, ale myslela 
si, že je to krabice s odpadky, kopla do něj a řekla: „ Fuj to nechci.“ U 
školy Jakub zakopl, strkl do Radima a společně se pěkně vyváleli. 
Napočítali jsme 48 fáborků. První bylo družstvo Ohnivé střely a Skřítci. 
Na druhém místě skončilo družstvo Koryťaček a na posledním místě 
byli Ohniví požárníci. 

Všechny to moc bavilo a každý se něco přiučil. 

Nikola Berková 

  

 

 

 



Střípky z mateřinky 

Od 15.10 do 19.11.2013 se děti z II.třídy  MŠ zúčastnily 10 hodin 
předplavecké výuky v bazénu v Klatovech. Zábavnou formou s pomocí 
říkanek se učily bublat do vody, potápět hlavu, skákat jako žabky, lézt 
po rukou jako krokodýli, plavat s pomocí žížalek, skákat do vody, lovit 
rybky či přecházet vodní hladinu po deskách. Nechyběly ani volné hry 
dětí se zapůjčenými deskami, míčky a zvířátky a závěrečná jízda na 
skluzavce. Paní instruktorky si kamarádským přístupem a individuální 
péčí věnovanou jedincům získaly přízeň všech dětí. Jako poděkování jim 
děti předaly vyrobené papírové žabky. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak šikovné máme naše děti, mohli rodiče i veřejnost shlédnout na 
výstavě „Veselí draci“, která se konala v MŠ od 4.11. do 8.11.2013. Své 
výrobky zde představily děti z MŠ, ZŠ i 
ŠD. Nechyběly ani výrobky rodičů a dětí. 
Byly zde k vidění různé výtvarné 
techniky, práce s papírem, textilem a 
přírodninami. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.11.2013 jsme mezi námi přivítali místní myslivce, kteří si s dětmi 
povídali o lesních zvířátkách a jejich ochraně. Děti si mohly prohlédnout 
a pohladit kůži z lišky, medvěda, osahat paroží srnce či daňka. Velkým 
zážitkem byla též hra na lesní roh a lesnici. Jako poděkování předaly 
děti myslivcům pro zvířátka nasbírané kaštany.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.11.2013 shlédly děti z MŠ i ZŠ divadelní představení hrané divadlem 
Šůs „Holka nebo kluk“. Herci je zábavnou formou seznámili s tím, jak 
přichází dítě na svět. 

 

Alena Vlasáková, vedoucí učitelka MŠ 



 

 

Pro pobavení i zamyšlení  
- tentokrát o studiu a studentech 
vybráno z knihy A. Blocha Murphyho zákon 

 
První Scottův zákon 
I když se něco pokazí, může se zdát, že je vše v pořádku 
 
Druhý Scottův zákon 
Když se chyba odhalí a opraví, zjistí se, že to vůbec chyba nebyla 
 
Finaglovy zásady 
1. nejlepší je studovat něco, čemu už předem důkladně rozumíš 
2. všechno si pečlivě zapisuj – vypadá to aspoň, že jsi něco dělal 
3. nejdříve nakresli křivku a pak teprve vynášej hodnoty 
4. máš-li pochyby, mluv sebejistě 
5. pokusy musí být opakovatelné, jen tak mohou vždy naprosto stejným 

způsobem selhat 
6. nevěř na zázraky – spoléhej na ně 
 

Wingův axióm 
Všechny Finaglovy zákony lze obejít, pokud si osvojíme prosté umění 
dělat a nemyslet při tom 

 
 
 
 
 

 Přejeme krásné a pohodové Vánoce, plné pohádek, klidu, dobrého 
jídla a úsměvů na dětských tvářích.  

Do roku 2014 hlavně pevné zdraví, stálou práci, štěstí na každém 
kroku a optimismus do žil. 

Vaše redakce 
 


