- části obce
Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo, Tetětice a Vítaná
==================================================================
Číslo 7 – září 2014

Vážení čtenáři,
nastává podzim, jedno ze čtyř ročních období, přechod mezi létem a
zimou. Děti se po prázdninách vracejí zpět do školních lavic, lidé z
dovolených do práce, vracejí se ptáci do jižních zimovišť a vracejí
se nám i vzpomínky na prožité léto.
Podzim není čas smutku, podzim je čas návratů.

Vaše redakce

Motto na měsíc září:
Daruj úsměv, ten nic nestojí.

Zprávy z obecního úřadu
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014
Starosta obce, na základě ustanovení § 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky MV č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona ve znění
pozdějších předpisů,
o z n a m u j e že :
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
v pátek dne 10.října
v sobotu dne 11.října

od 14.00 do 22.00 hodin
od 8.00 do 14.00 hodin

2. Počet členů zastupitelstva v novém volebním období : 15
3. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí
ve volebním okrsku č. 1 Bezděkov je volební místnost - zasedací místnost
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
ZÁSADY HLASOVÁNÍ - obecně
- Každý volič hlasuje osobně a proto zastoupení není přípustné.
- Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se
dostavili do volební místnosti.
- Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem) nebo cestovním pasem České republiky,) jde-li o

cizince, průkazem o povolení k pobytu.) Po záznamu ve výpisu ze seznamu
obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková
volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.
- Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze
seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
- Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky, nebude mu hlasování umožněno.
- V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo
psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací
lístek upravil a vložil do úřední obálky.
- Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a
v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ při jediné volební straně
- Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků
- Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno.
- Volič musí na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
volební stranu nebo označit v rámečku křížkem kandidáty, které chce zvolit.
Pozor ! Pokud neoznačí křížkem volební stranu nebo kandidáta je tento
hlasovací lístek neplatný!!!!!!!
- Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od
okrskové volební komise.
- Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední
obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se
neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

Svoz objemného odpadu
Kontejnery pro podzimní svoz objemného odpadu a odpadu ze
zahrádek budou přistaveny svozovou firmou v Bezděkově na náměstí a
v Korytech u Kloudů
v sobotu 1.11. a v neděli 2.11. 2014
Do kontejnerů nelze ukládat nebezpečný odpad , vyřazené
elektrozařízení a také větve stromů a keřů odkládejte vedle kontejnerů
na označená místa.

Výzvy a žádosti majitelům nemovitostí
Na základě požadavků složek integrovaného záchranného systému,
České pošty a přepravních služeb připomínáme zákonnou povinnost
označit budovy viditelným způsobem popisným nebo evidenčním
číslem.
Dále žádáme majitele nemovitostí, aby před začátkem zimní údržby
odstranili větve stromů a výhony keřů, které zasahují do profilu
chodníků, místních komunikací a tím poškozují nejen karoserie
vozidel, ale jsou nebezpečím především pro maminky s dětmi a
dětskými kočárky.
Rovněž upozorňujeme na platnost obecně závazných vyhlášek – např.
zákaz volného pobíhání psů, zákaz spalování rostlinných materiálů,
vyhláška k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku atd.

Pozvánka na Svatováclavskou pouť 2014
Areál hasičské zbrojnice Bezděkov

27. září 8.30 – 17.00 zasedací místnost – výstava sbírky moderních
panenek a jejich oblečení, šperků, doplňků a nábytku
27. září 9.00 turistický pochod a cyklovýlet 6. Bezděkovské kolečko,
po skončení posezení s country kapelou Jana Vejskala
27. září 13.00 soutěž dětských kolektivů hasičů O putovní pohár
starosty obce
28. září 8,30 kostel sv. Václava – Svatováclavská mše

Jak bude vypadat kruhový objezd v Bezděkově ?
O tom, jak bude v konečné podobě
vypadat střed kruhového objezdu
v centru Bezděkova, máte možnost se
kromě žáků naší školy podílet i Vy.
Pošlete nám své návrhy do konce
letošního roku a pokud budete mít štěstí,
bude váš návrh vybrán a odměněn.
Ale už teď Vám můžeme slíbit, že to
nebude „klatovské Stonehenge u
nemocnice“ ani ostatní „pohledné a
pravidelně udržované“ kruhové objezdy směrem z Bezděkova na
Klatovy a Plzeň.

Informace D-klubu…
Ukázky tvorby D-klubu v prvním pololetí letošního roku
je možné si kdykoliv prohlédnout na stránkách
www.bezdekov.cz, v sekci fotogalerie. Zájemci o účast na
kreativních kurzech v druhém pololetí se mohu přihlásit
osobně u organizátorek Mgr. Anny Mikulášové nebo
Anny Šidlové na telefonu 376312822, 725 971 974, 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 a jsou přístupny
nejen seniorům, ale všem občanům a návštěvníkům obce. V říjnu se
můžete ptát na cokoliv i zakoupit autorskou knihu od
známého fotografa Šumavy a šumavské přírody Jana Kavaleho a
v listopadu je na programu povídání s bezděkovskou rodačkou Janou
Dvorskou (Kubovou) o životě v Banátu v Rumunsku.

Ze života školy
První den ve škole
Školní rok 2014/2015 byl slavnostně zahájen 1. září za účasti všech žáků a
pedagogů, rodičů a rodinných příslušníků, kteří přišli doprovodit své děti do 1.
ročníku.
Toto setkání obohatili svým hudebním a recitačním vystoupením starší žáci pod
vedením paní vychovatelky Heleny Řeřichové a hned do svého programu zapojili
i prvňáčky.
Ředitelka školy poděkovala rodičům za důvěru, zaměstnancům za přípravu
nového školního roku a zřizovateli - Obci Bezděkov - za údržbu obou budov.
Současný stav žáků:
Základní škola

27 žáků, 2 třídy , 1.- 5.ročník

Mateřská škola

48 dětí, 2 třídy, provozní doba 6.30 – 16.00 hodin

Školní jídelna

48 dětí + 24 žáků

Školní jídelna - výdejna 25 žáků
Ve školní družině je zapsáno 25 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 hod., rodiče mohou využít prodloužený provoz v
úterý a čtvrtek do 17.00 hod.
Pro školní rok 2014/2015 nabízíme tyto kroužky:
Základní škola:
 Sportovní (atletika, gymnastika, míčové hry)
 Výtvarný

 Práce na počítači
 Rozvoj řeči pro základní i mateřskou školu (logopedie)
 Šachy
 Hra na zobcovou flétnu
 Angličtina hrou pro 1. a 2. ročník
 Německý jazyk pro 3.- 5. ročník

Mateřská škola:
 Angličtina hrou
 Malí hasiči
 Výtvarné dílny
Fotografie ze zahájení školního roku najdete na www.zsbezdekov.info.cz
nebo na http://zsbezdekov.rajce.idnes.cz
Mgr. M. Hezoučká, ředitelka školy

Zprávičky z mateřské školy
V tomto školním roce máme v provozu opět dvě třídy s celkovým počtem
zapsaných dětí 48, od ledna 2015 nastoupí další dívka.
První třídu navštěvuje 9 dětí ve věku 2-3roky a 14 dětí 3-4letých. Ve druhé třídě
je 9 dětí 4-5letých, 14 dětí 5-6letých a 2 děti s odkladem školní docházky (67letých). Pedagogický kolektiv zůstává ve stejném složení. V 1. třídě vyučuje
paní učitelka Radka Němcová z Dlažova, ve 2. třídě paní učitelky Alena
Vlasáková a Zdeňka Moserová z Klatov. V srpnu nastoupila do
MŠ nová kuchařka Marcela Zvonarevová z Klatov a v září na
poloviční úvazek uklízečka v 1.třídě Irena Požárová z Bezděkova.
Naše škola nabízí pro děti tyto doplňkové aktivity:
v úterý: kroužek malých hasičů – vede Lenka Lobodášová
ve středu: angličtina pro předškoláky – vede Iva Koehnleinová ze ZŠ
Mateřská škola má velmi dobrou spolupráci s rodiči. Tímto bychom jim chtěli
poděkovat za vše, čím podporují naši mateřskou školu.
Kolektiv učitelek MŠ Bezděkov

Informace od hasičů
Pošumavská hasičská liga, konající se pravidelně každé léto na okrese Klatovy, se
pomalu blíží ke konci. Za námi je 11 kol, poslední a dvanácté se konalo
v Tupadlech v sobotu 20. září. Již nyní je ale jasné, že letošní rok bude ve
srovnání s tím loňským úspěšnější. Celkové výsledky naleznete na našich
webových stránkách po skončení soutěže.

Všechny příznivce především mladých hasičů bychom rádi pozvali na soutěž
kolektivů mladých hasičů O putovní pohár starosty obce Bezděkov, která se
uskuteční v sobotu 27. září od 13.00 hodin.
www.hasicibezdekov.cz

Jiří Pekárek ml.
Kuličkyáda
Po roční pauze se opět v Korytech u hasičárny loučily děti s prázdninami soutěží
ve cvrnkání kuliček. Boje o zajímavé ceny, které připravil
Sbor dobrovolných hasičů Koryta, se zúčastnilo 8 dvojic.
Prvenství vybojovali Martin Pflanzer a Ríša Toman, na
druhém místě skončili Matyáš Hájek a Ondřej Dulka a třetí
příčku obsadili Jonáš a Tobiáš Juskovi.

První letní taneční soustředění TS CIK-CAK
aneb Naše tanečnice nelenily ani o prázdninách
Celkem 44 děvčat se zúčastnilo prvního pětidenního letního tanečního
soustředění TS CIK-CAK, které se uskutečnilo koncem srpna v
prostorách kulturního sálu v Pocinovicích. Trenérky Hanka s Mirkou,
spolutrenérky Zuzka, Evina, Jiřka a Lucka a další ochotní pomocníci z řad rodičů
či jiných dobrovolníků, si pro děvčata připravili pestrý program. Kromě tanečních
tréninků na dívky čekalo i spousta dobrodružství a soutěžení – hledání pokladu,
opékání vuřtů, promítání filmu, soutěže, diskotéka s noční hrou a taneční
workshop.
Velké poděkování patří TJ Sokol Pocinovice za poskytnutí prostor kulturního
sálu a za možnost využití fotbalového hřiště pro hry a táborový oheň. Dále
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci
soustředění, včetně maminek, které svými buchtami děvčatům zpestřily
svačinový jídelníček. Věříme, že soustředění jsme si všichni moc užili a odnesli si
z něho mnoho nezapomenutelných zážitků! Potvrzují to i přání dětí zopakovat si
soustředění opět příští rok.
TS CIK-CAK v tomto školním roce mezi sebe přijímá nové nadšence ve
věku 8 – 14 let. V případě zájmu neváhejte napsat na
cikcakdance@gmail.com.
Děvčata z TS CIK-CAK můžete také podpořit na soutěži Poslední tanec sezony
v klatovském kulturním domě v sobotu 25. 10. 2014 od 12 hodin
na kterou jste srdečně zváni.

Narozeniny
Svá významná životní jubilea oslavili, nebo oslaví:
Landkammer Josef
Hladík Václav
Linzmajerová Bohuslava

Kyslíková Marta
Valečková Marie

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!!

Něco málo k zamyšlení a pobavení
na téma knihy a knihovny
Axióm Hansenovy knihovny
- potřebný materiál v nejbližší knihovně nenajdete
Londonův zákon knihoven
- ať sháníte jakoukoliv knihu, vždycky ji naleznete až na nejspodnější
polici
Z čehož podle Atwoodové vyplývá :
- výpůjčkami knihy neztrácejí – až na ty, které nejvíce potřebujete
Johnsonův zákon
- pokud vám schází jedno číslo časopisu, pak právě v něm je článek,
povídka nebo pokračování seriálu, které jste si chtěli přečíst
Z čehož vyplývá :
- ani jeden váš známý nebude toto číslo mít,
případně ho ztratil nebo vyhodil
Zákon Harperova časopisu
- hledaný článek nenajdeš dřív, dokud za něj
neseženeš nějaký jiný

6.BEZDĚKOVSKÉ KOLEČKO s bonusem
dne 27. září 2014 od 9.00 hodin
Doporučený typ jízdních kol : silniční nebo trekingová
Délka trasy pro pěšáky : 25 kilometrů
Délka pro cyklisty hobbíky : 48 kilometrů
Startovné : 50Kč – v ceně mapa , vstup na výstavu, po skončení
občerstvení, country hudba ,
Mapa trasy pro pěší:

Mapa trasy pro cykloturisty :

Upozornění : uskuteční se za každého počasí, výlet podnikáte na
vlastní nebezpečí, v případě ztráty orientace v terénu nebo zdravotních
potíží / ne puchýře, oděrky, štípnutí hmyzem, atd. / volejte +420 724
180 256, v případně vážných úrazů nebo komplikací obecně známá
telefonní čísla 112, 155 a řiďte se pokyny operátorů.

