
       
 
 
- části obce  
 
 Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo, Tetětice a Vítaná 
    ==================================================================   
                                                                                                      Číslo 5 – březen 2014 

 
Vážení čtenáři, 

 
        
            tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným, řekl by 
klasik. S ním budou určitě souhlasit všichni milovníci zimních 
sportů. Pro ty ostatní to byla spíše zima pohodová, bez namrzlých 
silnic, věčného odklízení sněhu, zmrzlých nosů a nohou. 
O co více jsme si zimu užívali my, o to více se asi divila příroda. 
Nestačila si ani odpočinout a už se zase naplno připravuje na jaro.   
Vesele kvetou první kytičky, včelky je nenechávají bez povšimnutí, 
den se prodlužuje a sluníčko získává na síle. Všechny nás to táhne 
ven a na zahrádkách už začíná panovat čilý ruch. To všechno ale k 
jaru patří. Tak ať nám všem to sluníčko v posledních zimních dnech 
i nadále vydrží. 
 

                                          
       
       Vaše redakce 
 
 

 



Zprávy z obecního úřadu 
 

uskutečnilo se : 
- bezpečnostní, zdravotní a redukční řez stromů 
v Bezděkově u pomníku padlých, u bývalého hostince, u Misterků a 
v aleji z náměstí k železničnímu přejezdu směrem na Poborovice 
- bylo zakoupeno kalové čerpadlo včetně elektrovýbavy pro SDH 
Koryta na likvidaci následků mimořádných událostí 
- poptávka dodavatelů na zařízení v rámci modernizace kuchyně školní 
jídelny  
právě probíhá : 

       - vyhotovení projektové dokumentace, majetkoprávní vypořádání a 
další nezbytné úkony pro územní řízení, stavební povolení a dotační 
řízení na akci „Bezděkov - modernizace místních komunikací  

        - výměna zastaralých hydrantů, šoupat a domovních uzávěrů 
v místních komunikacích č. 757/1 a 759/1 v Bezděkově 
 - zpracování nové koncepce přípravy jídel v kuchyni školní jídelny  
a jejich transportu do výdejny v základní škole 
 
Poplatek ze psů  
Do konce března je nutné uhradit tento poplatek v hotovosti do 
pokladny obce, prostřednictvím běžně používaných platebních karet 
včetně bezkontaktních v kanceláři obecního úřadu, případně 
bezhotovostním převodem na účet obce č. 3926351/0100 – v tomto 
případě variabilní symbol uveďte ve formátu číslo popisné 
+1341(např.1811341), do zprávy pro příjemce příjmení držitele a 
bydliště. Výše poplatku za jednoho psa činí150,-Kč, za dva 375,-Kč. 
 
Parkování vozidel – díl třetí 
Protože někteří méně inteligentní řidiči ani po našich opakovaných 
výzvách stále nepochopili nebo jim omezená kapacita jejich mozku 
neumožňuje pochopit, že parkováním na chodnících omezují práva 
chodců a ohrožují bezpečnost dětí, maminek s dětskými kočárky a 
seniorů, jsme nuceni jejich přestupky oznamovat dopravnímu 
inspektorátu Policie ČR.  
 
 
 



Volby do Evropského parlamentu   
Prezident republiky vyhlásil termín voleb do Evropského parlamentu 
na dny 23. – 24. května 2014. Pro voliče z částí obce Bezděkov, 
Poborovice a Vítaná je určena volební místnost v zasedací místnosti 
hasičské zbrojnice v Bezděkově čp. 235 a pro voliče z částí Koryta, 
Struhadlo a Tetětice bude volební místnost ve společenské místnosti 
hasičské zbrojnice Koryta čp. 65. 
 
  

Jaké množství jsme vyprodukovali a kolik odpadu předali 
k recyklaci v roce 2013??? 

• domácnosti a rekreační objekty v celé obci vyprodukovali v roce 
2013 a svozovou firmou bylo uloženo na skládku Štěpánovice  

153,34 tun komunálního odpadu 
v rámci dubnového mobilního svozu bylo předáno svozové firmě  

20,35 tuny objemného odpadu a 1285 kg nebezpečných odpadů 
•    do kontejnerů na stanovištích bylo během roku odevzdáno toto 

množství odpadů z obalů: 
• 9763 kilogramů papíru  
• 6593 kilogramů plastů a nápojových kartónů  
• 8780 kilogramů barevného skla  

Obec Bezděkov provozuje tříděný sběr komunálních odpadů a je 
zapojena do systému EKO-KOM a to na základě Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Jsme také zapojeni 
v kolektivním systému REMA a jeho projektu Zelená obec, který 
umožňuje občanům zbavit se vysloužilých menších elektrospotřebičů a 
náplní do tiskáren prostřednictvím sběrných boxů, které jsou umístěny 
v budově obecního úřadu. Vždy při svozu nebezpečného odpadu je 
možné odevzdat svozové firmě OTAVA Elektronics  jakýkoliv 
elektroodpad. 

Děkujeme všem, kteří odpad třídí, ale je to i námět k zamyšlení. I 
když bylo odevzdáno ke zpětnému využití poměrně velké množství 
odpadu, myslíte, že třídíme dostatečně nebo je možné se chovat 
k životnímu prostředí ještě ohleduplněji??? 



Informace D-klubu… 
Máte rádi velikonoční dekorace? Od zahájení činnosti  D-
klubu naše ženy vystřídaly různé techniky zdobení 
velikonočních vajíček. V domácnostech se objevily 
mramorované kraslice, vajíčka zdobené twist artovou 
technikou, foukanou voskovou batikou, v roce 2012 
vytvářely krásné kraslice zapichovaným patchworkem, v 
loňském roce to bylo pedigové velikonoční vajíčko. Letos mají ženy 
naplánovanou kombinaci tradičních a moderních technik - zdobení 
kraslic voskovou reliéfní batikou a moderním vrtáním dírek do 
skořápky. Při použití bílých výfuků se hotová kraslice podobá něžné 
madeirové výšivce a odtud název této techniky. Pánové nemusí mít 
strach, že od dubna do Velikonoc budou ve svých dílnách marně hledat 
svoji oblíbenou vrtačku, protože na vrtání slepičích skořápek se 
používá speciální malá modelářská vrtačka, díky které je práce snadná, 
ovšem vyžaduje to velikou zručnost, ale hlavně neuvěřitelnou 
trpělivost. Ukázky madeirových kraslic si můžete prohlédnout ihned po 
skončení kurzu na stránkách www.bezdekov.cz v sekci fotogalerie. 

Zájemci o tento kurz se mohou přihlásit na obecním úřadě. 

 

 

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. Únorová 
schůzka byla zaměřena na oblíbenou zálibu obyvatel našich vesnic 
zahrady , zahrádky, pěstování rostlin a lektorem a rádcem v jedné 
osobě byl tradiční host klatovský zahradník Antonín Papež. V březnu 
se uskutečnil komponovaný pořad s hudbou se spisovatelkou Vlastou 
Rút Sidonovou a kytaristou Josefem Guslbauerem „Stověžaté blues 
z Maiselovy ulice“, 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 děti z mateřské školy a bude následovat beseda o pěstování a 
šlechtění nových odrůd klatovských karafiátů s Peterem Pošefkou. 



Informace od hasičů 
 

 

Na výzvu operačního střediska vyjela jednotka v úterý 3.12.2013 ve 
21:11 k likvidaci požáru v půdním prostoru bývalého statku v Lubech. 
Z objektu, který prochází rekonstrukcí na nájemní byty, bylo 
evakuováno 10 osob. Těm bylo poskytnuto dočasné útočiště před 
mrazem ve vytápěném stanu nouzového přežití. Škoda byla 
vyšetřovatelem předběžně odhadnuta na půl milionu korun. 
 
V sobotu 1.3.2014 se členové jednotky zúčastnili výcviku s dýchací 
technikou ve výcvikovém polygonu na stanici HZS Plzeňského kraje 
Plzeň-Košutka. Ten v absolutní tmě simuluje průchod stísněnými a 
obytnými prostory v dýchací technice a umožňuje hasičům osvojení 
postupů pro ostré zásahy. Cestou zpět pak proběhla exkurze na 
operačním středisku, kde jsou na linkách 150 a 112 přijímány tísňové 
hovory a vyhlašovány poplachy jednotkám z celého Plzeňského kraje. 
 
Fenoménem jarních měsíců se stalo vypalování trávy, klestí apod. 
V zastavěném území všech částí obce Bezděkov to ale zakazuje obecně 
závazná vyhláška obce Bezděkov č. 3/2010. 
Blíží se též tzv. „čarodějnický den“, neuškodí si proto připomenout 
několik základních pravidel, na které byste neměli zapomenout: Dobře 
si rozmyslete umístění ohniště – musí být odděleno alespoň 1 m od 
hořlavých materiálů, od lesních porostů vzdáleno min. 50 m a od stohů 
min. 100 m. Od věci není ani blízkost vodního zdroje. I slabý vítr může 
způsobit velké potíže. K zapálení nepoužívejte hořlavé kapaliny, 
ohniště by nemělo zůstat bez dozoru dospělé osoby. Příjezdové cesty 
nechte průjezdné pro hasičskou techniku. 
www.hasicibezdekov.cz. 

Jiří Pekárek ml. 

 

 

 



 Ze života školy 

Uskutečněné a plánované akce v ZŠ Bezděkov 
 

Bublinková show 

V pátek se v MŠ i ZŠ Bezděkov konal maškarní karneval s 
bublinkovou show. Všichni jsme si zatančili a zasoutěžili. Někteří 
odvážlivci si vyzkoušeli, jaké je to být uzavřený v bublině a těm 
šikovným se podařilo bubliny vytvořit, ale většinu triků divadla 
Bublinka bychom museli ještě dlouho trénovat. 

 

Expedice středověk 

V úterý 25.2. jsme se ocitli ve středověku. Regionální historik a 
průvodce Českým lesem Libor Marek nám vyprávěl o životě v této 
době a historii nejznámějších i méně známých západočeských hradů, 
jako je například Klenová, Rabí, Velhartice, Pajrek nebo Roupov. 
Prohlíželi jsme si zbraně, erby, mince a zbytky nádob. Dozvěděli jsme 
se, do čeho se lidé ve středověku oblékali, jaký používali nábytek, jak 
hrady stavěli i jak bojovali. Zaujala nás také středověká podoba našich 
vlastních jmen. Mnoho poznatků využijeme v prvouce, přírodovědě i 
vlastivědě. Historik byl příjemně překvapen našimi znalostmi a zájmem 
o tuto dobu. 

 

Soutěže 

V březnu a v dubnu se žáci 4.-5. ročníku ZŠ Bezděkov 
zúčastní  tradičních okresních přeborů základních škol v 
přehazované a vybíjené. Jako každý rok i letos poctivě 
trénujeme na obě soutěže v hodinách tělesné výchovy 
pod vedením p.uč. Köhnleinové a na sportovním 
kroužku pod vedením p. Z. Špererové. Trénujeme 
přihrávky, souhru i smeče a už se těšíme na turnajovou atmosféru. Rádi 
bychom zopakovali výkony z loňského roku, kdy jsme si v 
přehazované vybojovali postup do okresního finále. Tak nám letos 
držte palce. 



 

Někteří žáci 1.-5. ročníku se připravují pod vedením p. vychovatelky 
Řeřichové na Kocíkův memoriál - okresní přebor ve sportovní 
gymnastice, který se uskuteční 27.3. v Klatovech. Na nácviky si musí 
gymnasté i cvičitelka vyčlenit hodně volného času v odpoledních až 
večerních hodinách, protože sestavy prostných cvičení, na kladině, 
hrazdě i přeskok jsou na závodech velmi přísně posuzovány a někteří 
gymnasté se s tímto nářadím setkávají poprvé. 

Jaro přivítáme 21.3. tradiční celoškolní soutěží O nejlepšího recitátora a 
ilustrátora, této akce se pravidelně účastní všichni žáci školy, 
hodnocení zajistí dětská a učitelská porota, cenami nám pravidelně 
přispívají VZP a drobní podnikatelé, soutěž organizuje p. uč. 
Matějková. 

 

Marcela Hezoučká, ředitelka školy 

 

Krmelec 

V pátek 17. 1. 2014 jsme se odpoledne vydali na delší vycházku do lesa 
k obci Vítaná. Vezli jsme lesní zvěři do krmelce seno, řepu, kukuřici, 
vločky, kuličky pro ptáčky a mrkev. 
Po cestě jsme zaslechli štěbetání vrabců, kteří poskakovali na poli. V 
dálce jsme viděli několik srnek, které se pásli. V lese jsme do krmelce 
dali seno. Do korýtka pod krmelcem vysypala Terezka Novotná vločky, 
nakrájenou mrkev, jablka a kukuřici. Kolem zásypu pohodili Jakub 
Kubík a Jiří Lobodáš kaštany, aby dostatečně navlhli, jinak by je 

nemohla divoká prasata dobře žrát. Na stromy jsme 
zavěsili dvě lojové kuličky pro ptáky. Pak jsme se 
vydali zpět do školy. 

Vozík jsme měli prázdný a mohli jsme se jeden po 
druhém ve vozíku svézt. To se nám všem nejvíce 
líbilo. Šťastně jsme se vrátili do školy. 

Vladan Huc a Jakub Kubík 
 



Zápis do MŠ 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Bezděkově oznamuje rodičům 
předškolních dětí, že zápis do Mateřské školy v Bezděkově se uskuteční 

v úterý 18. března 2014 od 13,00 do 16,00 hod. 

v budově mateřské školy v I. třídě 

Rodiče si s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

K zápisu by se měli dostavit i ti rodiče, kteří uvažují přihlásit své dítě k docházce až v 
průběhu školního roku. 

Co naše škola nabízí ? 

� Vlastní školní vzdělávací program HRAJEME SI S PŘÍRODOU, V POHODĚ A 
 ZDRAVĚ zpracovaný dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání 
 zaměřený na osobnostní rozvoj, poznávání přírody a její ochranu, ekologii, zdravý 
 životní styl, rozvoj kompetencí potřebných pro další život 

� Adaptační program pro nové děti 

� Dostatek hraček a pomůcek pro rozvoj hrových dovedností 

� Zařízenou školní zahradu s prvky k rozvoji fyzické zdatnosti, relaxaci a  
 vybudovaný svah pro sezonní činnosti 

� Pěstování jahod na školní zahradě k obohacení jídelníčku MŠ 

� Návštěvy divadelních představení v Klatovech a dalších kulturních akcí 

� Předplaveckou výchovu v krytém bazénu v Klatovech 1x za 2roky 

� Logopedickou péči v místní ZŠ 

� Kroužek malých hasičů a AJ pro předškoláky 

� Úzkou spolupráci s místní základní školou a školní družinou – společné 
 akce a vzájemné návštěvy 

� Besídky pro rodinné příslušníky 

� Výstavu a ochutnávku vánočního pečiva maminek a babiček dětí MŠ 

� Společné aktivity rodičů a dětí na školní zahradě, předvánoční a velikonoční 
 dílny 

� Přespání předškoláků se svými učitelkami v MŠ 

� Stabilizovaný kolektiv zaměstnanců, prostředí rodinného typu, vstřícné  
 chování a individuální přístup 

� Provoz 6.30 – 16.00 hod. 

Přijďte, rádi Vás uvítáme a seznámíme s prostředím naší MŠ ! 
Alena Vlasáková, vedoucí učitelka MŠ   Mgr. Marcela Hezoučká, ředitelka školy 

 



SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU a ELEKTROZA ŘÍZENÍ 
 

Automobily mobilního svozu budou přistaveny 
 

v sobotu 22. března 2014 v době od 8.00 do 10.00 hodin 
 

V BEZDĚKOVĚ NA NÁMĚSTÍ U POMNÍKU 
 

v době od 10.15 do 11.00 hodin 
 

• V KORYTECH NA NÁVSI U KLOUDŮ 
 

DO TĚCHTO VOZIDEL MŮŽETE UKLÁDAT TENTO ODPAD  
- televize, počítače, monitory, pračky, lednice, boilery 
- zářivky a jiná osvětlovací tělesa, zářivkové trubice, úsporné žárovky, 

halogenové trubice 
- automobilové akumulátory, NICD akumulátory, ostatní baterie 
- barvy, lepidla, pryskyřice, postřiky, jedy 
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, barev, jedů 
- pneumatiky osobních a nákladních automobilů  
- nepoužitá léčiva, veterinární prostředky  
- motorové, převodové a mazací oleje 
- anorganické chemikálie 
 

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU 
 

Velkoobjemové kontejnery budou k dispozici 
 

od pátku 21. března 12.00 hodin 
do 

neděle 23.března  18.00 hodin 
 
 

• V BEZDĚKOVĚ NA NÁMĚSTÍ U POMNÍKU 
 

• V KORYTECH NA NÁVSI U KLOUDŮ 
 
 

 

 



 
 

AKCE  – Informativní rozbor pitné vody 
Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., příloha č.5 Krácený 

rozbor 
TRVÁNÍ B ŘEZEN-KV ĚTEN 2014 

ROZSAH STANOVENÍ: 
• Escherichia coli                                                 

• Koliformní bakterie 

• Amonné ionty 

• Dusičnany 

• Dusitany 

• TOC  (CHSK-Mn) 

• pH 

• zákal      

• železo   

• tvrdost (Ca, Mg) 

 

 

 

          

Cena pro soukromé osoby: 750,- Kč 
Cena je uvedena včetně DPH a obsahuje: 

rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku. 
 

Pracoviště Klatovy 
          Adresa:   Masarykova 393 

                                               Tel:728 098 341,376 395 023 
     
 

 Po, St 8:00 – 15:30  Út, Čt 7:30 – 12:00 
 
Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj. provádí rozbory. Nejsme kontrolním 
orgánem, nedáváme sankce za nevyhovující vodu. Pomůžeme vám zjistit, jakou vodu pijete a 
poradíme vám v případě, že voda nevyhovuje limitům vyhlášky. 

Adresy dalších pracovišť Zdravotního ústavu na www.zuusti.cz/pracoviste/ 

 
 



Pozvánky na jarní akce 
21.-23. března svoz objemného odpadu 
22. března svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 
27.března D klub Velikonoční dekorace od 16.00 a od 18.00 hodin 
29. března TJ Sokol - zdobení velikonočních břízek 
7. dubna 18.00   S klub – O farnosti s farářem P. Jaroslav Hůllem 
10.dubna 17.00 D klub výtvarných technik – Malba na hedvábí 
5. duben TJ Sokol Květinový bál  
30. dubna TJ Sokol Bezděkov, SDH Koryta stavění májek 
5. května 18.00 S klub – Klatovské karafiáty – šlechtitel Peter Pošefka 
15. května 17.00  D klub výtvarných technik 
16. – 17. května -Rallye Šumava 2014, Historic rallye Vltava- průjezd 
vozidel částmi Tetětice, Koryta,  
16.května 8.00–13.30 shakedown - pískovna,Poborovice, Dolní Lhota 
31.května TJ Sokol Květinový bál 
30.– 31.května kulturní komise – kostel sv. Václava koncert pěveckých 
sborů v rámci Evropského festivalu duchovní hudby 
 
 

 
  

Narozeniny 
 
Svá významná životní jubilea oslavili, nebo oslaví: 
 
Tichý Josef   Pálka Jiří 
Kubík Josef   Osvald Jan 
Tětková Božena 
 
 
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!! 
 

 

Tentokrát ne pro zamyšlení, ale pro ochutnání a 
snědení…..  



Velikonoční mazanec dle prababičky  

Ingredience – všechny českého původu: 
kostka droždí (t.j. 42 g) 
lžíce cukru 
1/2 kg hladké mouky  
1/2 kg polohrubé mouky                   
2 dl tuku (hera+olej) 
1 kávová lžička soli 
4 polévkové lžíce cukru 
3 žloutky 
1 vejce 
hrozinky 
citronová kůra – může být z dovozu 
1 vanilkový cukr 
na zdobení : mandlové lupínky 
 

Postup 

Uděláme kvásek a do mísy dáme část mouky. Do ní vlahý tuk, vajíčka 
+ žloutky, cukr a pak teprve až zbytek mouky. Dodáme zbývající 
ingredience a pořádně hněteme (vzpomeňte si, když jste začínaly vařit, 
tak jste dlouho nemohly přijít na to, proč se vám nedaří kynuté těsto.  
Až naše trpělivé prababičky a  babičky, když už nám ze zoufalství 
koukaly pod ruce, nás upozornily, že se těsto musí pořádně „zadělat“ a 
ne vše nasypat do misky a šup,šup do robotu……). 
Pak necháme asi půl hodinky kynout. Uděláme 3 bochánky a dáme na 
vymazaný plech. Ještě necháme kynout na plechu.pak pomažeme 
žloutkem(přidáme do něj trochu mléka a vanilkového cukru pro lepší 
barvu hotového mazance) a posypeme mandlovými lupínky. Prý 
správný mazanec by měl mít na sobě kříž a proto jej uděláme nůžkami 
před potřením žloutkem a pak pečeme v předehřáté troubě do zlatova. 

 Přejeme krásné a klidné Velikonoce 
 


