
     
 
 
 
 
- části obce  Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo, Tetětice a Vítaná 
==================================================================   
                                                                                                                  Číslo 9 – leden 2015 

 

Vážení čtenáři,víte, že máme v obci  
mistra světa ? 

 

Je jím tanečník Jan Vild z Vítané 14 (ročník 2003). Spolu se svou partnerkou 
Ellou Konicarovou z Klatov (ročník 2004) se pravidelně zúčastňují republikových 
soutěží a letos se stali mistry světa v soutěži, které se zúčastnilo 2000 soutěžících 
ze 13 zemí. Gratulujeme oběma k obrovskému úspěchu a přejeme hodně dalších 
úspěchů…………….. 

 

Rekapitulace úspěchů tohoto tanečního páru v roce 2014 : 
2.3.2014  Klatovy                     O cenu města Klatov 
                                                  1. místo v postupové soutěži Děti II - D                        
16.3. 2014 Brno                        Brno-Open 
                                                   semifinalisté mezinárodní soutěže, děti II. 
19.4. 2014 Cheb                        Taneční soutěž plesových formací,  
                                                   1. místo s choreografií „Živé obrazy“ 
25.10. 2014 Klatovy                  Poslední tanec sezóny 
                                                   1. místo s choreografií „Čaj o páté“ 
29.10.-2.11. 2014 Liberec         World Dance Championship (mistři světa ) 

              3x 1. místo ve třech standardních tancích –  
              valčík, tango, quickstep 
              3. místo v plesových formacích (STD) –  
              s choreografií „Čaj o páté“ 
              4. místo v plesových formacích (LAT) –  
              s choreografií „Živé obrazy“ 

7.12. 2014 Sušice                      Velká cena města Sušice a taneční soutěž o  
                                                   putovní pohár 
                                                   1. místo v celkové soutěži (všechny kategorie  
                                                   absolutní vítěz) 



                                                    

Zprávy z obecního úřadu 
 

Stručně z jednání rady obce : 
 
-rada jmenovala členku zastupitelstva Bc. Janu    Martináskovou   předsedkyní   
 komise pro občanské záležitosti 
- rada povolila Ředitelství silnic a dálnic pokácení nebezpečného stromu u 
  křižovatky proti autoservisu Kroa 
- nebylo povoleno pokácení lip při komunikaci u bazaru Ladislava Moreho, 
  ale bude provedeno jejich odborné ošetření a bezpečnostní řez 
- rada schválila návrh ředitelky základní školy a mateřské školy na čerpání  
  provozní dotace v roce 2015 (rozpočet školy) 

    - rada vzala na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření 
      obce za rok 2014 s výsledkem nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a 
     vyslovila poděkování účetní obce Anně Šidlové za bezchybné vedení  
     účetnictví 

- Pošumavskému Auto Moto Klubu Klatovy bylo povoleno uspořádat v rámci  
  Rallye Šumava a Historic rallye Vltava  shakedown na trati pískovna Beňovy 
– Poborovice – Dolní Lhota dne 24.4.2015 
-  další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 5. března 2015 od 
   18.00 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice v Korytech 
- sběr nebezpečného, objemného a elektroodpadu se uskuteční o víkendu  
  ve dnech 3.- 5.dubna 2015 na obvyklých místech 
 
Seznam hlavních akcí na rok 2015 : 
- rekonstrukce místních komunikací v Bezděkově – zahájeno v roce  2014 
- zpracování projektové dokumentace a výstavba kompostárny v Bezděkově 
- bezpečnostní a zdravotní řez stromů v Korytech a v Bezděkově 
- instalace nové lávky přes Korytský potok směrem ke hřbitovu 
- elektronické zabezpečení budov základní školy, mateřské školy a hasičské  
  zbrojnice v Korytech 
- prodloužení veřejného osvětlení v Poborovicích směrem k pískovně 
- výměna krytiny altánu v areálu mateřské školy a garáže u čp. 141 
- zpracování projektu rekonstrukce domu čp. 10 (byty + kadeřnictví) 
- generální oprava nástavby vozidla zásahové jednotky hasičů 
- zpracování pasportu požární nádrže a přítoku v dolním Bezděkově 
- elektronizace služeb a činností místní lidové knihovny 



 

Kolik má naše obec v současné době obyvatel ? 
 

K trvalému pobytu je k 1.1.2015 přihlášeno ve všech šesti částech obce 
celkem 935 obyvatel 

   
Bezděkov:       611         Struhadlo:         30 
Koryta:            173         Tetětice             31  
Poborovice:       59         Vítaná               31  
 
 
muži     451                              
ženy     484  

 
 

ženatí/vdané                    427   
 
 
svobodní                          374 
rozvedení                           64 
vdovci/vdovy                     70 
 
 

Nabídka D Testu 
 
Tato největší spotřebitelská organizace, chránící práva občanů také proti tzv. 
„šmejdům“, se kterou naše obec dlouhodobě spolupracuje, vám nabízí : 
 - bezplatné poradenství v oblasti spotřebitelského práva v pracovní dny od 9 
–17 hodin na telefonní lince 299 149 009( běžný telefonní tarif) 
- možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím nové  
  služby na webové adrese www.vasestiznosti.cz 
- samolepky Nevhazujte reklamu a Prodejci, nezvoňte budou na obecní 
úřad doručeny v brzké době a o možnosti jejich odběru budete včas 
informováni 
 
Připomínáme, že na celém území naší obce je od roku 2013 nařízením rady 
obce zakázán podomní a pochůzkový prodej. Pokud se s takovým jednáním 
setkáte, informujte ihned obecní úřad nebo přímo Polici České republiky na 
obvyklých číslech. 



 

Jaké množství jsme vyprodukovali a kolik odpadu 
předali k recyklaci v roce 2014??? 

 

• domácnosti a rekreační objekty v celé obci 
vyprodukovali v roce 2014 a svozovou firmou 
bylo uloženo na skládku Štěpánovice  

150,97 tun komunálního odpadu 
v rámci jarního a podzimního úklidu bylo předáno svozové firmě  

55,59 tuny objemného odpadu a 2716 kg nebezpečných odpadů 

•    do kontejnerů na stanovištích bylo během roku odevzdáno toto 
množství odpadů z obalů: 

• 9336 kilogramů papíru  
• 7161kilogramů plastů a nápojových 

kartónů  
• 9668 kilogramů barevného skla  
• 3160  kilogramů textilu a obuvi 

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 jakýkoliv 
elektroodpad. 

V letošním roce byly na stanoviště umístěny bílé kontejnery na použitý 
textil, obuv a hračky a připravujeme výstavbu obecní kompostárny, kam 
bude možné průběžně ukládat kompostovatelný 
bioodpad tzn.posečenou trávu, zbytky ze zahrad a ořez 
keřů a stromů. Termín zahájení stavby je závislý na 
přidělení dotace z operačního programu životní 
prostředí. Z rozpočtu obce byl odvoz odpadu v roce 
2014 dotován částkou 165 601 Kč.  



Poděkování bývalým zastupitelům 
 

Zastupitelstvo obce děkuje všem členům minulého zastupitelstva za 
práci ve prospěch obce a zodpovědná rozhodnutí při hospodaření 
s obecními finančními prostředky. Díky jim bude možné největší 
investiční akci, která si vyžádá náklady více než 12 milionů korun, 
financovat do doby proplacení z dotačního titulu, bez překlenovacího 
úvěru a jakéhokoliv zadlužení obce. 
Zároveň děkujeme Petru Dolejšímu za sponzorský dar, kterým přispěl 
pořadatelům letošních Letních slavností Ch.H.Spiesse  a Dětského dne 
v Korytech. 

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. V únoru bude 
beseda s promítáním filmu o Brazílii, Patagonii a rallye 
Dakar s cestovatelem Václavem Faustem ze Strážova a na 
březnové schůzce vás právník Mgr. Jindřich Sojka seznámí 
s praktickými případy a problémy z praxe, především 
v sousedských vztazích, které vyvolal nový občanský 
zákoník.  
 



Ze života školy 

 

Úspěch šachistů ZŠ Bezděkov 
 

Pod vedením pana Kamila Koželuha se již celý rok scházejí jednou 
týdně malí šachisté v základní škole .  
13.1.2015 se zúčastnili Okresního přeboru družstev v Klatovech a 
přestože jsme do soutěže vyslali žáky nižších ročníků, obstáli 
v soubojích se staršími a získali 2.místo v kategorii 1.-5.roč.ZŠ. 
Složení družstva: Denis Kasík 2.roč., Pavel Požár 2.roč., Jiří Lobodáš 
4.roč., Radim Kán 3.roč., Tereza Ašková 2.roč. 
Soutěžícím blahopřejeme. 

Zápis žáků  
do 1.ročníku ZŠ pro školní rok 2015/2016 se koná 5.února 2015 

od 14.00 do 16.00 hod. 
 
Zápisu se zúčastní děti, kterým bude do 31.8.2015 šest let a týká se i 
dětí, jejichž rodiče uvažují o odkladu školní docházky a dětí po odkladu 
školní docházky. 
K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost 
rodičů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (žádost dostanete v MŠ 
Bezděkov, najdete na www.zsbezdekov.info nebo ji můžete vyplnit při 
zápisu v ZŠ). 

 
Den otevřených dveří    

 
Děti mateřské školy přijdou navštívit svoje starší kamarády 26.1.2015 v 
9.00 hod. 
Pro veřejnost bude připravena prohlídka školy a seznámení s její 
koncepcí, akcemi a kroužky dne 28.1.2015 v době od 14.00 do 16.00 
hodin. Ve stejné době jsou pro rodiče žáků připraveny i konzultační 
hodiny. 

 
 



Informace od hasičů 

 

Bujaré oslavy příchodu nového roku se tradičně neobejdou bez 
zásahů hasičů. Dlouhodobý denní průměr počtu požárů byl 
během prvních šesti hodin nového roku překročen o 80 %. Na 
nárůstu počtu požárů při oslavách nového roku má ve velké míře 
vliv lidská nedbalost a nedodržování pravidel při práci se zábavní 
pyrotechnikou. V mnoha případech je na vině i nadměrná konzumace 
alkoholu, kdy lidé přestávají být dostatečně opatrní. 
Ani příroda nebyla vůči záchranářům shovívavá. Silný nárazový 
vítr zapříčinil pády větví a stromů, uvolněných plechů a střešní 
krytiny, tání sněhu pak rozvodnily některé toky. Statistiky 
technických pomocí byly za sobotu 10. ledna překročeny téměř 8krát. 
Našemu zásahovému obvodu se mimořádné události ale naštěstí 
vyhnuly, a tak si ani za první dva týdny nového roku jednotka 
nepřipisuje žádný výjezd.  

 
11. 2. si Evropané připomenou již pošesté Evropský den linky 
112. Tísňové volání na číslo 112 bylo ve všech telefonních 
sítích na území ČR zprovozněno 1. ledna 2003, tedy před 12 

lety. Počátky projektu této linky v ČR ale sahají až do roku 1996. 
Operátoři linky 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v 
češtině, ale i angličtině a němčině a dle možností i v dalších světových 
jazycích. Problémem i nadále zůstávají takzvaná „zlomyslná volání“, 
kterých je až 70%. Takové hovory zatěžují operátory, zahlcují tísňové 
linky a tím ohrožují bezpečnost občanů, kteří v daný okamžik potřebují 
pomoc. Při volání na tísňovou linku stručně a jasně popište, co se stalo, 
místo události, počet zraněných a postupujte podle pokynů a rad 
operátora. Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve. 

 
 

www.hasicibezdekov.cz       J. Pekárek ml. 

 
 



 
Narozeniny 

 
Svá významná životní jubilea oslavili, nebo oslaví: 
 
Řeřichová Vlasta  Nohavová Marie 
Kloudová Marie   Grasslová Marie 
Holubová Jana 
 
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!! 
 
              
Něco málo k zamyšlení a pobavení 
z knihy Arhtura Blocha Murphyho zákon 

Zahradnické zákony: 

1. Cizí rýč ryje jen v cizí zahradě 

2. Rafinované zlepšováky jsou k ničemu 

3. Jestli se určité nářadí nepoužívá, má to svůj důvod 

4. Nejvíce se urodí toho, čeho upotřebíme nejméně 

Průvodní jevy telefonického vzkazu (podle Franka): 

Máte-li pero, chybí vám papír 

Máte-li papír, chybí vám pero 

Máte-li obojí, není co zapsat 

Heidův zákon front – pro pamětníky:  

Ať přijdete, jak chcete brzy, vždycky už někdo stojí před vámi 

Parsonův zákon cestovních dokladů: 

Nikdo není tak ošklivý jako na své fotografii v cestovním pasu 

Murphyho zákon neurčitosti:  

Že se něco pokazilo, zjistíte jedině tehdy, až na to několikrát doplatíte 

Gualtieriho zákon setrvačnosti : 

Když nechybí vůle, zmaří všechno vůl  


