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Vážení čtenáři,
máte před sebou poslední zpravodaj roku 2014.
Dovolte nám proto popřát Vám spokojené a štědré
Vánoce, plné výjimečných
okamžiků a splněných přání,
Vánoce prožité ve zdraví a v
kruhu svých nejbližších. Užijte
si zimní pohodu, klid a teplo
domova.
Krásný nový rok 2015.
Vaše redakce

Zprávy z obecního úřadu
Stručně z jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce :
Zastupitelstvo obce zřídilo:
Kontrolní výbor zastupitelstva obce v počtu pěti členů
Finanční výbor zastupitelstva obce v počtu čtyř členů
Zastupitelstvo obce zvolilo v souladu s § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení) v platném znění:
Josefa Červeného, Bezděkov čp. 181, uvolněným starostou
Mgr. Petra Papouška, Bezděkov čp. 173, neuvolněným místostarostou
Mgr. Xenii Begerl, Bezděkov čp. 84, neuvolněnou členkou rady
Václava Kubovce, Koryta čp. 33, neuvolněným členem rady
Jiřího Ponocného, Koryta čp. 55, neuvolněným členem rady
Finanční výbor zastupitelstva ve složení:
předseda: Jana Švejdová
členka
Lenka Grasslová
člen
Petr Jelínek
člen
Václav Pavlík
Kontrolní výbor zastupitelstva obce:
předseda : Ing. Petr Uldrych
člen
Martin Bohatý
člen
Roman Cibulka
člen
Jan Ježek
člen
František Špindler
Zastupitelstvo obce jmenovalo :
Člena zastupitelstva Jana Ježka členem školské rady příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Bezděkov

Pozvání od zastupitelů
Přijďte s námi oslavit příchod nového roku společným
přípitkem a pohledem na ohňostroje v okolí obce o
půlnoci 31.12. 2014 u kostela Sv. Anny v Bezděkově. Osvětlení
prostoru je zajištěno, občerstvení doporučujeme zajistit
z vlastních zásob podle své chuti a zvyklostí.

Výzvy a žádosti majitelům nemovitostí a řidičům
Na základě požadavků složek integrovaného záchranného systému,
České pošty a přepravních služeb připomínáme vlastníkům budov
zákonnou povinnost označit je viditelným způsobem popisným nebo
evidenčním číslem.
Opětovně žádáme majitele nemovitostí, kteří tak dosud neučinili, 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 celoročně nebezpečím
především pro maminky s dětmi a dětskými kočárky.
Žádáme všechny držitele motorových vozidel, kteří během roku parkují
na komunikacích a veřejných prostranstvích, aby v zimních měsících
parkovali vozidla pouze na svých pozemcích a umožnili tak rychlou a
bezproblémovou zimní údržbu místních komunikací a komunikací v
majetku Plzeňského kraje.

Prodej poukázek na odvoz komunálního odpadu
V případě včasného dodání poukázek ze strany svozové firmy bude
jejich prodej zahájen v pondělí 1.12.2014 od 8.00 hodin za stejnou
cenu jako v I. pololetí letošního roku.

10. Ročník vánočních trhů
aneb u nás dárky nenosí Santa Claus ale český Ježíšek
v areálu hasičské zbrojnice Bezděkov
Neděle 7. prosince 2014
14.00 hodin tvůrčí rodinná dílnička „Tvoříme dárky
společně s dětmi“ 15.00 - 19.00 hodin Vánoční trhy
- hudební a taneční pásmo dětí Základní a mateřské školy , vystoupení
taneční skupiny Sokola Bezděkov CIKCAK a krátká pohádka o čertech
v podání dětí z Dětského domova se školou Měcholupy
- bohatá nabídka různých dárků a vánočních dekorací dovezených ne
z jihovýchodní Asie ale ve stylu České dřevěné Vánoce
- kvalitní a chutné občerstvení je jako vždy samozřejmostí

Pozvánka na vánoční koncert
Uskuteční se v sobotu 20. prosince od 16.00 hodin v kostele
sv. Václava v Bezděkově a vystoupí na něm sbor Šumavan a malý
komorní orchestr s vlastním provedením klasické Rybovy mše.

Informace D-klubu…
Ukázky tvorby D-klubu je možné si kdykoliv prohlédnout
na stránkách www.bezdekov.cz/ou, v sekci fotogalerie.
Zájemci o účast na kreativních kurzech 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. Po
„vyprodaném“ promítání a vyprávění bezděkovské rodačky Jany
Dvorské (Kubové) a své cestě po Rumunsku s Milošem Kašparem,
následuje prosincová schůzka Setkání generací – členů klubu a dětí z
mateřské školy, po kterém následuje posezení s heligonkáři Ladislavem
Čadou a Miloslavem Marvalem.
Na lednové schůzce bude na programu beseda s hudebním
vystoupením o životě v jednom z nejstarších sborů Církve bratrské v
Klatovech

Ze života školy
Beseda s včelařem
Dne 22.10. navštívil naši školu včelař pan Petr Mlnařík.
Pověděl nám mnoho zajímavostí ze života včel. Ukázal
nám včelí úl a vysvětlil, jak se staví. Dozvěděli jsme se, k
čemu je propolis, jak vzniká vosk i jak se stáčí med. Viděli
jsme také včelí škůdce, které nám přinesl ukázat v krabičce. Nakonec jsme
si mohli všechny včelařovy nástroje a pomůcky vzít do ruky, prohlédnout si
je a něco si i vyzkoušet.
Halloween
V pátek 31.10. jsme se za tmy sešli ve škole, abychom oslavili anglický
svátek Halloween. Připomněli jsme si, proč se tento svátek slaví. Strašidla
nám dokonce přichystala stezku odvahy, kterou jsme
všichni zvládli, i když některé menší děti šly raději po
dvou. Potom jsme si v tělocvičně zatancovali,
zasoutěžili a nakonec jsme oslavu zakončili pořádnou
halloweenskou hostinou. Některé děti s maminkami
připravily strašidelné, ale moc dobré občerstvení a tak
jsme si opravdu pochutnali.
Přednáška o dravcích
Ve čtvrtek 6.11. se konala přednáška o dravcích a záchranné stanici v
Pavlově. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o životě zvířat. Prohlédli
jsme si živé dravce (sovu pálenou, sýčka, raroha a sokola). Nakonec jsme se
s nimi vyfotografovali.

PaedDr. Eva Matějková

Informace od hasičů
Po roce se opět blíží Vánoce, čas klidu a pohody, ale bohužel
i drobných požárů v domácnostech. Druhou listopadovou sobotu
proto v bývalém vojenském objektu v Janovicích nad Úhlavou
proběhl výcvik nositelů dýchací techniky pro zásahy v požáry
zasažených objektech, zaměřený mj. na vyhledávání osob.

Aby hasičů nebylo přes Vánoce potřeba, je důležité dodržovat alespoň
tyto zásady:
Hořící svíčky by měly být umístěny na stabilní nehořlavé podložce.
Nikdy je nenechávejte bez dozoru a pokud se vzdalujete, pro jistotu
je uhaste.
Že se pohoda Vánoc může rychle změnit v nepříjemnou zkušenost,
dokládá jeden případ z loňska. Technická závada na elektrických
svíčkách a následný požár stromku způsobily škodu ve výši
450 000 Kč. Elektrická osvětlení proto kupujte výhradně u
renomovaných prodejců. To samé platí samozřejmě i pro zábavní
pyrotechniku. Tu odpalujte zásadně na volném prostranství
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Se zábavní pyrotechnikou
nesmí manipulovat nezletilí a osoby pod vlivem alkoholu. Větší
ohňostroje mohou odpalovat jen odborně způsobilé osoby.
Během silvestrovské noci zaměstnalo hasiče více než 150
požárů.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem hasičů i jménem
svým popřál příjemné prožití Vánoc a mnoho úspěchů
v novém roce 2015.
www.hasicibezdekov.cz
J. Pekárek ml.

Narozeniny
Svá významná životní jubilea oslavili, nebo oslaví:
Ibermajerová Růžena
Jílek Vojtěch
Jílek František
Misterka Bohumil

Tichá Anna
Hofman Václav
Uhlík Jaroslav

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!!

Něco málo k zamyšlení a pobavení
na téma „ Z běžného života“
Richardovy dodatečné zásady vlastnictví:
1. Vlastníte–li něco příliš dlouho, můžete to vyhodit
2. Vyhodíte-li něco, budete to nutně potřebovat, hned co to bude nenávratně pryč
Gillettův zákon stěhování:
Co se ztratí při prvním stěhování, vyplave na povrch při druhém stěhování
Oienův postřeh:
Nejrychleji něco najdeme, začneme-li hledat něco jiného
První Perlsweigův zákon :
Lidé, kteří si mohou nejméně dovolit platit činži, platí činži
Lidé, kteří si mohou nejvíce dovolit platit činži, žijí na hypotéku
Pravidlo kočičí frustrace :
Ve chvíli, kdy vám kočka blaženě usne na klíně, se vám začne chtít na záchod
Churchillův komentář o člověku :
Člověk občas narazí na pravdu, ale většinou se otřepe a jde zas dál

Tradiční vánoční zvyky dob minulých
Jeden z tradičních vánočních zvyků se váže ke 4.
prosinci, kdy je svátek sv. Barbory. Barborky byly
ženské v bílém hávu s pomoučenými obličeji, které
přicházely do domácností v tento den a dávaly
hodným dětem dárky (ovoce, ořechy) a děti zlobivé
šlehaly proutěnou metlou. Později tuto roli převzal
Mikuláš s čertem a andělem :-). V tento den se
také dodržuje prastarý lidový adventní zvyk, kdy se
uřežou větvičky třešní nebo višní, vloží se doma do
vázy s vodou a čeká se, jestli do Vánoc vykvetou.
Důležité je nařezat větvičky šikmými řezy, vložit je do vázy s vodou a
postavit je do chladné místnosti. Podle rychleného druhu větvičky asi
5 až 12 dní před kvetením přeneste do teplého obývacího pokoje. A
pak už se můžete těšit na to, jak se budou jednotlivé kvítky postupně
otevírat. Větvičky se řezaly nejen na ozdobu světnice, ale také pro
jejich údajnou čarovnou moc. Kolikátý den od uříznutí větvičky
„barborka" vykvetla, tolikátý měsíc v následujícím roce byl pro
majitele větvičky tím šťastným. Jindy děvčata uřízla větviček více a
každé dala jméno jednoho z chlapců, kteří jí byly sympatičtí. Věřili, že
se stanou nevěstou toho, která větvička nesoucí jeho jméno vykvetla
nejdříve. Podle lidové víry se měla třešňová větvička ze stromku
starého alespoň deset let uříznout v ten okamžik, kdy se na obzoru
objevil první sluneční paprsek. Taková větévka se pak odnesla do
domu, kde bylo děvče na vdávání a čekalo se, zda se větvička o
Štědrém dnu obalí květy, což znamenalo brzké vdavky. Kvítek z
barborky ukrytý za šněrovačkou prý měl tu moc přivábit chlapce, na
kterého děvče myslelo. Barborky se prý také daly úspěšně použít k
odhalování čarodějnic - stačilo při jitřní mši ohnout rozkvetlý proutek
do tvaru kruhu a kdo se skrz něj podíval, našel čarodějnice stát
obrácené zády k oltáři. Obdobně si můžete uříznout i větvičku zlatice.
Tato větvička uříznutá v předvečer svátku sv. Mikuláše nám prozradí,
jak na tom napřesrok budeme s penězi. Pokud vyraší zelený list, dá
nám dost práce udržet standard, na který jsme zvyklí. Zlatá kvítka
jsou ale příslibem bohatství a dostatku. Zůstane-li
větvička
suchá,
čeká
nás
hubený
rok…
(čerpáno z Českých tradic, Českého kutila a Wikipedie)

