- části obce
Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo, Tetětice a Vítaná
================================================================
Číslo 3 - září 2013

Vážení čtenáři,
po období krásného letního počasí, školních prázdnin,
dovolených, relaxace a odpočinku Vám v dalším čísle Zpravodaje
opět přinášíme důležité informace z naší obce.
V tomto čísle najdete také pozvánky na podzimní společenské akce
v obci, ale i praktické informace k mimořádným volbám do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které
se uskuteční 25. a 26. října 2013.
Obracíme se na Vás také
s výzvou transfůzního oddělení Klatovské nemocnice, a.s. a
přinášíme nabídku Centra pro komunitní práci na možné zapojení
občanů při komunitním plánování sociálních služeb na Klatovsku
pro budoucí období.

Vaše redakce
Zájemci o elektronické zasílání Zpravodaje a aktualit z obecního
úřadu nahlaste, pokud jste tak již neučinili, svoji emailovou adresu
pracovníkům obecního úřadu Bezděkov.

Zprávy z obecního úřadu
uskutečnilo se nebo právě probíhá :
14. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které schválilo :
- vydání změny č. 1 územního plánu obce
- příspěvek Oblastní charitě na zajištění potřeb seniorů z obvodu obce
- doplnění komise pro občanské záležitosti o nové členy
- obecně závazné vyhlášky požární řád obce a vyhlášku k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
Pozemek pod hřbitovem je již ve vlastnictví naší obce
Byla dokončena rekonstrukce původní hasičské zbrojnice na sklad a
zázemí pro údržbu obecního majetku
Byla dokončena kompletní výměna střešní krytiny a klempířských
prvků na budově základní školy
V druhé třídě mateřské školy bylo vyměněno PVC a koberec
V areálu bývalých pivovarských sklepů probíhá rekonstrukce a
zajišťovací práce
25. září dopoledne navštíví obecní úřad plzeňský biskup Mons.
František Radkovský doprovodu okrskového vikáře P. Jaroslava
Hůlleho
Začaly přípravné práce na projektu rekonstrukce místní komunikace
z náměstí ke kapličce sv. Václava
Základní informace o době a místě konání voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne
25.října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne
26.října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin
ve volebním okrsku č. 1 Bezděkov
je volební místnost v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v
Bezděkově čp. 235
pro voliče bydlící v částech obce Bezděkov, Poborovice a Vítaná
ve volebním okrsku č. 2 Koryta
je volební místnost ve společenské místnosti hasičské zbrojnice
v Korytech čp. 65
pro voliče bydlící v částech obce Koryta, Tetětice a Struhadlo

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky),
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky, které může také v případě nutnosti obdržet
přímo ve volební místnosti.
Výzva k bezplatnému dárcovství krve
Vážení spoluobčané,
dárcovství krve je nenahraditelné pro mnoho z nás a je obecně známo, že občan v
průměru za život dostane 4x transfůzi krve. Krev se používá při operacích, léčení
zhoubných nádorů krve a pro výrobu léčiv na posílení obranyschopnosti těla atd.
Společně s transfůzním oddělením Klatovské nemocnice se na Vás obracím
s výzvou a prosbou – staňte se také Vy dobrovolnými dárci krve !!
Kdo se může stát dárcem krve?
Každý zdravý člověk, který dovršil 18 let.
Kdy a jak často lze darovat ?
Muži po 3 měsících, ženy po 4 měsících, ve výjimečných případech lze darovat
krev po 2 měsících a maximálně 5 krát v jednom roce. Krevní plazma se může
darovat po nejméně 14 dnech, maximálně však 25 l od jednoho dárce za rok.
Kdy se konají odběry ?
Odběry dárců krve a přístrojové odběry plazmy se konají na transfůzním oddělení
každý pracovní den takto :
Pondělí, úterý a pátek 6.30 – 11.30
Středa, čtvrtek
6.30 – 13.00
Pracoviště také provádí odběry krve výjezdovým způsobem na
dalších odběrových místech Klatovska a Domažlicka

Kdo se nemůže stát dárcem ?
Člověk, který prodělal infekční žloutenku, TBC, syfilis, Creuzfedl-Jakobovu
chorobu, zhoubné onemocnění jakékoliv tkáně, je nitrožilním uživatelem drog,
HIV pozitivní, trpí vážným onemocněním srdce, plic, ledvin, mozku a dalšími
chorobami, které by mohly ohrozit příjemce krve. Vyloučení jsou rovněž dárci,
kteří v posledním půl roce měli tetování nebo piercing, prodělali operaci nebo
vyšetření zažívacího traktu endoskopem.
Věřte, není čeho se bát, každý z nás, dobrovolných dárců Vám potvrdí, že
půjde raději 10 na odběr krve, než jednou navštíví svého zubního lékaře.
Josef Červený, starosta

Nabídka na využití volného času Vašich dětí
Kroužek mladých hasičů v Bezděkově Krotitelé ohně přijímá nové
uchazeče o členství v cechu sv. Floriána ve věku od 4 do 14 let. Děti se
mohou naučit nejen disciplině, hasičským dovednostem , všestranné
obratnosti, manuální zručnosti, soutěžení s kolektivem vrstevníků ale také
si užijí hodně legrace a zábavy. Mohou se přijít podívat sami nebo s rodiči
každé pondělí od 16 do 17 hodin do hasičské zbrojnice v
Bezděkově, nebo zavolat pro bližší informace vedoucí
kolektivu mladých hasičů paní Lence Lobodášové, tel.č.
722 003 846. Od září 2012 do letošního léta se kroužek
zúčastnil deseti hasičských závodů, dále společně
uspořádali mikulášský bál a spoustu dalších akcí.
Na všechny zájemce se už těší vedoucí Lenka
Lobodášová a samozřejmě současní členové dětského kolektivu.

D-klub
Na stránkách www.bezdekov.cz v sekci fotogalerie máte možnost si
prohlédnout výrobky z dosavadních kurzů a protože klub není uzavřená
společnost , můžete se přihlásit i na jednotlivé kurzy osobně nebo tel.č.
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…
Pravidelné schůzky klubu se konají 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 a díle Bedřicha Anderleho
s jeho synem, také malířem Aloisem Andrlem a v listopadu shlédnout
výstavku dobových předmětů z bývalého pivovaru v Bezděkově a
besedovat s autorem knih o pošumavském pivovarnictví Mgr.
Tomášem Cihlářem. V prosinci vystoupí žáci základní školy a pak si
můžete zazpívat s duem harmonikářů L.Čadou a M. Marvalem.

Pozvánky na podzimní akce
28. – 29. září denně od 9.00 – 17.00 kulturní komise Výstava obrazů
A.Andrleho a obrazů a keramiky Mgr. Pavly Novotné, roz.
Papouškové a obrazů členek D klubu Bezděkov
28. září 9.00 SDH – turistický pochod a cyklovýlet 5. Bezděkovské
kolečko
28. září - 13.00 SDH Bezděkov – soutěž dětských kolektivů hasičů O
pohár starosty obce
29. září 8.30 farnost - kostel sv. Václava – Svatováclavská mše
7. října 18.00 S klub – dílo Bedřicha Anderleho – host Alois Andrle
17. října 17.00 D klub výtvarných technik
Říjen TJ Sokol - Drakiáda
4. listopadu 18.00 S klub - beseda a výstavka dobových předmětů
Pivovar Bezděkově – spisovatel, nakladatel Mgr. Cihlář
16. listopadu 17.00 TJ Sokol Bezděkov – Lampionový průvod

Informace od hasičů
Letošní jaro bylo úspěšné pro naše soutěžní družstvo. Po mnoha letech
se díky 1. místu na okrskové a 6. místu na obvodové soutěži dostalo do
okresního kola, kde vybojovalo velmi pěkné 15. místo z celkového
počtu 20 družstev. Po okresních soutěžích se rozjela kola Pošumavské
hasičské ligy a různých memoriálů a pouťových soutěží, která stále
probíhají. Družstvo poprvé soutěží pod hlavičkou SDH Bezděkov a
nebýt technických problémů se stříkačkou, nevede si vůbec špatně.
Na požáru skládky komunálního odpadu v obci
Libkov, ke kterému vyjížděla jednotka v úterý
16.7., měla podíl červencová sucha. Požár zasáhl
plochu cca 10 x 12 m. Zásahu se dále zúčastnily
jednotky HZS Klatovy, JSDH Běhařov a JSDH
Pocinovice, a tak byla bezděkovská jednotka ponechána v záloze.
Celkem hasiči po celé ČR během veder v červenci likvidovali 1 897
požárů s celkovou škodou 127,38 mil. Kč.
Srpen pak byl ve znamení letních bouřek. Při jedné z nich došlo
v neděli 4.8. k pádu stromů přes silnici Bezděkov – Dolní Lhota.
Pomocí motorové pily byly stromy rozřezány a silnice zprůjezdněna.
Pomalu se nám blíží topná sezóna a s ní bohužel přichází i požáry
komínů. Mnohdy k těmto požárům dochází v případech jeho
nesprávného vyčištění. Legislativa pro spotřebiče o výkonu do 50 kW
stanovuje lhůtu pro čištění spalinové cesty alespoň 3x ročně u
spotřebičů na pevná paliva, resp. 1x ročně u spotřebičů na plynná
paliva. Kontrola spalinové cesty odborně způsobilou osobou by pak
shodně pro oba typy paliv měla proběhnout alespoň 1x ročně. Podle
statistik požárů způsobených komíny naštěstí ubývá. Jak ale bude
vypadat následující statistika po skončení topné sezony, záleží jen a jen
na vás.
Rok
2009
2010
2011
2012
Počet požárů
1048
1112
920
908
Bližší informace týkající se problematiky komínů naleznete na
internetových stránkách www.hasicibezdekov.wz.cz.

První den ve škole
Školní rok 2013/2014 byl slavnostně zahájen 2.9. za účasti všech žáků
a pedagogů, rodičů a rodinných příslušníků, kteří přišli doprovodit
svoje děti do 1. ročníku.
Toto setkání obohatili svým hudebním a recitačním vystoupením starší
žáci pod vedením p. vychovatelky Heleny Řeřichové a hned do svého
programu zapojili i prvňáčky.
Ředitelka školy poděkovala rodičům za důvěru, zaměstnancům za
přípravu nového školního roku, zřizovateli - Obci Bezděkov za
realizaci oprav a modernizaci obou budov.
Současný stav žáků:
Základní škola 30 žáků, 2 třídy , 1.-5.ročník
Mateřská škola 38 žáků, 2 třídy, provozní doba 6.30 – 16.00 h
Školní jídelna 38 dětí + 26 žáků
ŠJ výdejna 28 žáků
Ve školní družině je zapsáno 28 žáků
K všestranné činnosti školní družiny je využívána herna, učebny s PC,
tělocvična, hřiště, školní pozemek, stolní tenis, video, hudební nástroje
a další vybavení školy.
Odpolední provoz je do 16.00 hodin, rodiče mohou využít prodloužený
provoz v úterý a středu do 17.00 hodin.
Pro školní rok 2013/2014 nabízíme tyto kroužky:
Základní škola:
> Sportovní (atletika, gymnastika, míčové hry, aerobik)
> Výtvarný
> Práce na počítači
> Rozvoj řeči pro ZŠ i MŠ( logopedie)
> Rozvoj jazyka
> Hra na zobcovou flétnu
> Angličtina hrou pro 1. a 2. ročník
> Německý jazyk pro 3. až 5. ročník
Mateřská škola:
> Angličtina hrou
> Malí hasiči
> Výtvarné dílny
Mgr. M. Hezoučká, ředitelka školy

Pro pobavení i zamyšlení
vybráno z knihy A. Blocha Murphyho zákon

1. když už není, co by se pokazilo, něco se vždycky najde
2. když se zdá, že se nám začíná dařit, zcela jistě jsme něco přehlédli
Zákon geniálního nápadu
Geniální řešení člověka napadne těsně poté, co s ním přišel někdo jiný
Zákon lži
Můžete stokrát dokázat nepravdivost lživého výroku, stejně se vždycky
najdou lidé, kteří mu uvěří
První Soddův zákon
Když se člověk pustí do řešení nějakého úkolu, obvykle je někdo nebo
něco nechtěně vyruší.
Přesto se daří některé úkoly vyřešit, neboť i rušitel může být ze své
práce vyrušen.
Druhý Soddův zákon
Zákonitě musí jednou nastat ta nejhorší možná situace
Z čehož vyplývá
Každý systém musí být projektován tak, aby odolal i té nejhorší možné
situaci
Kranskeho zákon
Střez se dne, kdy nebude na co nadávat!

Narozeniny
Svá významná životní jubilea oslavili, nebo oslaví:
paní Božena Svobodová
paní ing. Hana Pavlíková
paní Marie Šuldová
pan Václav Kubovec
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!!

Vážení občané,

od letošního května do června 2014 probíhá na Klatovsku projekt
který se zabývá mapováním potřeb sociálních služeb v tomto regionu.
Sociální služby jsou služby určené lidem v tíživých životních situacích,
jsou využívány napříč věkovými kategoriemi a málokdo z nás tyto
služby během života nevyužije. Jedná se o služby jako je např.
poradenství, doprovod k lékaři, celodenní péče v domácnosti, donáška
oběda, pobytové služby typu domov pro seniory a mnoho dalších,
pomáhajících služeb.
Projekt komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku,
který realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve
spolupráci s městem Klatovy z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, navazuje na obdobný projekt
z let 2006-2008. Klade si za cíl dále rozvíjet sociální služby tak, aby
odpovídaly potřebám místních občanů a místním možnostem. Tento cíl
lze nejlépe uskutečnit s pomocí znalosti názorů a potřeb odborné i
široké veřejnosti a v neposlední řadě také možnostmi místních
samospráv a organizací. Za tímto účelem se provádí mapování
poskytovaných sociální služeb a sociální situace ve městech a obcích
Klatovska.

V říjnu letošního roku budou pořádána veřejná setkání a poté
tvořeny pracovní skupiny, které budou diskutovat o chybějících
službách a plánovat rozvoj sociálních služeb do budoucích let.
Pokud je Vám téma sociálních služeb blízké, nabízíme Vám
možnost vyjádřit svůj názor, podělit se o své zkušenosti a podílet se
tak na budoucí podobě sociálních služeb ve Vašem okolí, a to účastí
na veřejných setkáních a zapojením se do pracovních skupin.
Další informace o projektu, o veřejných setkáních a pracovních
skupinách jsou k dispozici na internetových stránkách www.klatovy.cz
(odkaz: městký úřad, komunitní plánování) a také je poskytne
koordinátorka projektu p. Šárka Fremrová, tel.: 777 793 729,
e-mail: sarka.fremrova@cpkp.cz.
Za realizační tým projektu

Šárka Fremrová
koordinátorka projektu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Bezděkov se na svém zasedání dne 12.září 2013 usneslo na
základě ust. § 10 písm. a) a c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochrany dobrých
mravů, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce
sloužících potřebám veřejnosti.
(2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí jako
stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření
příznivých podmínek pro život v obci, zabránit znečištění obce, ochránit zeleň v
obci a zabezpečení estetického vzhledu obce.

Čl. 2
Vymezení základních pojmů
1) Za území obce Bezděkov se podle této obecně závazné vyhlášky považují
katastrální území těchto částí obce: Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo,
Tetětice a Vítaná.
2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
3) Veřejnou zelení se pro účely této vyhlášky rozumí zejména upravené
a udržované plochy zeleně, zeleň v zástavbě, aleje a uliční zeleň.
4) Rekreační zařízení jsou pro účely této vyhlášky dětská hřiště včetně jejich
vybavení a veřejně přístupná sportoviště,
5) Za obecní zařízení jsou pro účely této vyhlášky považovány zejména nádoby
na separaci odpadů, veřejné osvětlení, koše na odpadky, dopravní značky a
autobusové čekárny.
6) Pro účely této vyhlášky jsou veřejná prostranství dle odst. 2, veřejná zeleň dle
odst. 3) a rekreační zařízení vyznačena a graficky odlišena na situačním
snímku, který tvoří Přílohu č. 1, jež je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. 3
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
(1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných
veřejných prostranství.
(2) Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen
znečištění neprodleně odstranit.
(3) V případe znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství (včetně trávníků a
chodníků) výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má
zvíře v dané chvíli ve své péči (průvodce provázeného zvířete).
(4) Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou
pravidelných sečí, přičemž četnost seče je minimálně dvakrát ročně (vždy k 30.
6. a 30. 9. kalendářního roku). Po provedené seči musí být posekaná hmota
odstraněna nejpozději do pěti dnů.
(5) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození
veřejné zeleně.

Čl. 4

Omezující opatření k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku
Činnosti, které nelze provádět z důvodu narušení veřejného pořádku na veřejném
prostranství, rekreačních zařízeních a obecním zařízení, jsou uvedeny v tomto článku
:
a) Jízda motorovými vozidly po plochách veřejné zeleně a odstavování
motorových vozidel na těchto plochách;
b) Přecházení a poškozování parkově upravené veřejné zeleně (záhony apod.);
c) Vylepování plakátů, inzerátů, letáků apod. – tuto činnost nelze provádět, mimo
míst k tomu určených (plakátovací plochy – Bezděkov u prodejny ZKD a
základní školy, Koryta u autobusové zastávky u silnice I/22,
d) Vodění psů, koček a jiných zvířat do prostoru rekreačních zařízení (tj. dětských
hřišť a veřejně přístupných sportovišť, areálu mateřské a základní školy;

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1) Uplatněním této obecně závazné vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti
stanovené jinými předpisy.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení .

