
 
 

 

    

- části obce  Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo, Tetětice a Vítaná 
==================================================================   
                                                                                                                  Číslo 11 – červen 2015 
 
 
 
 

Vážení čtenáři, 
 

„Mé milé léto, cos nám přineslo?“ 
„Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.“ 

 
    Stará říkanka nám připomněla, že se v české 
    krajině opět rodí léto v plné pohodě slunce 
   a tepla. Nastává čas toužebně očekávaný 
     dětmi, čas prázdnin – čas her a lenošení. 
Ale 
  také čas, kdy může být rodina více 
    pohromadě a společně se věnovat věcem, na 
    které přes rok volné chvíle někdy nezbývají.  
  Prožijte letošní léto ve zdraví a podle 

    vašich představ. 
 

Vaše redakce 
 
Motto na červen: 
 

Lidé by měli vědět o přírodě..... ne příroda o lidech. 



 
 

 

 

 
Zprávy obecního úřadu 

 
 

 
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce č. 4 

 
  

Podle § 92, odst. 1 a podle § 103, odst. 5 zákona 128/2000 Sb. o obcích /obecní 
zřízení/ svolávám veřejné zasedání zastupitelstva Obce Bezděkov 

  
dne 17.června 2015 od 18.00 hodin 

 
do zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Bezděkově 

 
Program: 
 

 -  volba navrhovatele textu usnesení 
    -  stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
    -  kontrola usnesení ze zasedání č. 3  
    -  zpráva o činnosti rady obce 
    -  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2014 

 -  závěrečný účet obce za rok 2014 
 -  účetní závěrka 
 -  zpráva o činnosti a hospodaření základní školy a mateřské školy 
 -  majetkové  a organizační záležitosti 
 -  diskuse zastupitelů a občanů 

 
 
                                                                             Josef Červený  
                                                                                   starosta 

 
 
 



 
 

 

 
Kdo zničil stromy v Korytech? 

 

O tom, že u zahrady pana Antonína Osvalda a před domem rodiny 
Ďurišových, neznámý vyšinutý člověk polil řadu smrků a několik 
vzrostlých stromů a jejich okolí totálním herbicidem, asi již víte. 
Nejen, že zničil důležitou součást životního prostředí na vesnici, 
život v potoce, ale ohrozil i zdraví a životy dětí, které si v těchto 
místech hrají. Hledat omluvu pro toto jednání nebo slušný výraz pro 
pachatele je zbytečné, a proto se na vás obracím s naléhavou 
prosbou o pomoc při vyšetřování tohoto trestného činu. Po 
zkušenostech z laxního vyšetřování Policie ČR, kdy například na 
místě černé skládky bylo nalezeno osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla nebo záznam z tachografu se jménem řidiče, 
dodací listy zboží a přesto byl přestupek odložen a nikdy se nic 
nevyšetřilo, byl případ předán České inspekci životního prostředí. 
Nabízí se otázka, komu to prospělo a kdo k tomuto zvrhlému činu 
měl důvod? Vlastníci přímo sousedících nemovitostí sotva, ti  smrky 
při plotu vysazovali nebo o ně pečují, a proto se přímo vtírá úvaha o 
následující možné souvislosti. V roce 2010 požádali společně 
vlastníci dvou nemovitostí v blízkosti o pokácení zmíněných stromů, 
které bylo radou obce, po konzultaci s dendrologem, zamítnuto 
z těchto důvodů, cituji z odpovědi žadatelům: 
- k poražení nebude dán pokyn, protože stromy jsou zdravé, bez 

poškození ve stáří 35 - 40 let 
- jsou jedny z posledních vzrostlých stromů v centru obce a 

dotvářejí její atmosféru 
- dostatečnou vzdáleností od vašich nemovitostí je nijak neohrožují 
- přirozený spad listí nebo semen nelze považovat za újmu 

způsobenou majitelům nemovitostí  
- dlouhodobým záměrem zastupitelstva je rozšiřování počtu stromů 

a dřevin ve všech částech obce a nikoliv postupná likvidace 
zdravých stromů 



 
 

 

- v případě pádu stromů při prokázaném zanedbání údržby nese 
Obec Bezděkov, jako vlastník pozemku, plnou odpovědnost a je 
proti takové události pojištěna 

Žádám Vás proto, abyste se pokusili si vzpomenout, zda jste 
v minulosti v těchto místech neviděli někoho dospělého se 
pohybovat nebo pokud máte k tomuto činu jakékoliv další informace 
a poznatky, dejte nám prosím vědět na obvyklé kontakty. Zaručuji 
vám, že Vaše identita bude utajena a Vaše jméno se nikde neobjeví. 
Spoléhám na vaši občanskou zodpovědnost, protože věřím, že 
společným záměrem nás všech je ochrana obecního majetku a 
odhalování a trestání vandalismu. 
  
 

 
 
 

 

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. Na 
 programu schůzek v druhém pololetí letošního roku bude v září 
promítání fotografií a beseda s Milošem Skořepou o historii četnictva 
v Bezděkově a na Klatovsku, v říjnu prezentace s výkladem o začátcích 
letecké záchranné služby s pilotem vrtulníků Jiřím Joglem a v listopadu 
budeme cestovat po Izraeli s meteorologem a cestovatelem Janem 
Pavlíkem. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ze života školy 
Úspěchy žáků ZŠ Bezděkov v okresních soutěžích 

Po mnoha týdnech náročného tréninku se naši žáci dne 19.3. zúčastnili 
okresního přeboru ve sportovní gymnastice. Reprezentace žáků ZŠ 
Bezděkov v Okresním přeboru ve sportovní gymnastice 42. ročníku 
memoriálu Josefa Kocíka byla úspěšná. 

Družstvo mladších žáků (1.- 3.r.) – Pavel Požár, Michal Hampl a 
Marek Rubáš v trojboji (přeskok, prostná, hrazda) získali krásné druhé 
místo. V hodnocení jednotlivců se umístil Pavel Požár na čtvrtém 
místě, třetí místo mu uteklo jen o čtyři desetiny bodu. 

V kategorii družstev mladších žákyň 1. – 3. ročníku, které soutěžily ve 
čtyřboji (přeskok, prostná, hrazda, lavička) ve složení Denisa Kurcová 
(v hodnocení jednotlivců obsadila 8. místo z 30 závodnic), Adéla 
Kováříková, Tereza Ašková a Nikola Šabatková získaly ve velké 
konkurenci sedmi škol 6. místo se ztrátou jednoho bodu na medailová 
umístění. 

Závodů se zúčastnila i Eliška Panušová, která letos cvičila již v 
kategorii starších žákyň (4.-5.ročník) ve čtyřboji – přeskok, prostná, 
kladina, hrazda a z důvodu nesestavení družstva soutěžila pouze za 
jednotlivce, kde obsadila pěkné 14. místo z 27 závodnic. 

Všichni gymnasti si zaslouží pochvalu za překonání prvotních nezdarů 
a za to, že pilně trénovali. Zároveň patří pochvala i žákům 1. ročníku – 
Sáře Netalové, Anně Gschwendtnerové, Kláře Aškové, Matyášovi 
Mlnaříkovi a Matějovi Tomanovi, kteří pravidelně docházeli na 
tréninky, ale na závody z důvodu možné účasti jen 1 družstva jet 
nemohli. 

V pátek 27.3. jsme se zúčastnili okresního finále v přehazované ve 
smíšené kategorii, kam jsme se probojovali z okrskového kola. Se 
všemi soupeři jsme si zahráli napínavé zápasy, nestačili jsme pouze na 
ZŠ Čapkova a skončili na krásném druhém místě. 

Ve dnech 17. a 29. 4. se žáci 2-5. ročníku zúčastnili okrskového a 
okresního kola ve vybíjené. I když většinu ostatních družstev tvořili 
hlavně chlapci z pátých tříd, tak jsme se mezi nimi neztratili a 
nadšeným a disciplinovaným výkonem jsme obsadili dělené 5.-6. místo 
v konkurenci 19 týmů. 



 
 

 

13.5. Ze školního do okresního kola Pythagoriády (matematická 
soutěž) postoupila Jana Hamplová, kde se umístila na 17. místě ( z 29 
soutěžících) 

Všem žákům gratulujeme k vynikajícím výsledkům a děkujeme za 
reprezentaci školy. 

 

Další akce: 
6.5.  Návštěva výstavy Vůně šeříku a svobody v Klatovech 

12.5.  Den lesa v Klatovech na Hůrce 

26.5.  Výuka žáků 4. a 5. ročníku na dopravním hřišti v Klatovech 

27.5.  Divadelní představení Křesadlo v Klatovech 

23.6.  Školní výlet 

 
 

Školní rok 2014/15 ukončíme tradičně Rozloučením s páťáky, na 
tuto akci zveme všechny rodiče, prarodiče a širokou veřejnost.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Informace od hasičů 

 

Jarem již tradičně startují hasičské soutěže, ne jinak tomu bylo i letos. 
Okrsková soutěž, na které bezděkovský tým vybojoval 3. místo, se 
tentokrát konala v sobotu 16. května v Tajanově. Vyřazovací kolo, tedy 
mezistupeň mezi okrskovou a okresní soutěží, proběhne jako již 
tradičně v Mochtíně, a to v sobotu 13. června od 11 hodin. V případě 
úspěchu pak tým postupuje do okresní soutěže, která se koná 20. 
června v Čejkovech. 

Koncem června pak začíná dvanáctikolová 
Pošumavská hasičská liga. 1. kolo se koná 27. 
června v Habarticích, hned o týden později se pak 
liga pokračuje v Sušici. 

 
Ve večerních hodinách dne 11. února byla jednotka povolána spolu 
s jednotkou HZS Klatovy k požáru sazí v komíně rodinného domu 
v Bezděkově. Událost se obešla bez zranění a vážných škod. Dalším 
požárem byl požár stodoly v Kalu, ke kterému byla jednotka povolána 
24. května ráno. Zásahu, který se již bohužel neobešel bez hmotných 
škod, se dále zúčastnily jednotky HZS Klatovy a JSDH Klatovy a 
Luby. 
 
Letní měsíce patří, co se týče požárů, k velmi rizikovým. Plameny ničí 
úrodu, domy, lesy i dopravní prostředky. Při manipulaci s otevřeným 
ohněm ve volné přírodě proto dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte 
všechna bezpečnostní pravidla. Vězte, že povinnost počínat si tak, 
aby nevznikl požár, vám vyplývá ze zákona o požární ochraně a při 
nedodržení pravidel bezpečnosti vám hrozí pokuta až do výše 25 000 
korun. Za období loňských letních prázdnin zasahovali hasiči u 3 088 
požárů. Při nich zemřelo 12 osob a dalších 155 osob bylo zraněno. 
Škody způsobené požáry se vyšplhaly na částku 251,147 mil. Kč. 
 
Okrskové soutěže v Tajanově se dne 16.5.2015 zúčastnilo i soutěžní 
družstvo SDH Koryta, které se umístilo na krásném druhém místě za 
družstvem SDH Tupadly, které je porazilo v součtu o pouhé 4 sekundy.  
 

www.hasicibezdekov.cz   /   J. Pekárek ml. 



 
 

 

 
Sbor dobrovolných hasičů Koryta  

a Myslivecké sdružení Koryta- Bezděkov  
zve všechny děti 

dne 6.6.2015 od 14:00 hod. na  
DĚTSKÝ DEN. 

Sraz u hasičské zbrojnice v Korytech. 
Občerstvení zajištěno. 

Vystoupí taneční skupina CIK CAK. 
 

 

Sokol Bezděkov  

 

Mladí Sokolové závodili na přeborech 
Dne 25. dubna 2015 se zúčastnili členové TJ Sokol Bezděkov přeboru 
župy v atletice. Na atletickém stadionu v Klatovech závodili ve 4 
disciplínách: v běhu na krátkou trať, v hodu, skoku do dálky a 
vytrvalostním běhu. Naše družstvo  tvořili 4 závodníci, z toho 3 získali 
medaile. Pavel Kyrál obsadil pěkné 7. místo, Erik Šabatka 3. místo, 
Alexia Begerl ve své kategorii také 3. místo a Lea Begerl v kategorii 
mladších žákyň II. 1.místo. Za vzornou reprezentaci a pěkné sportovní 
výkony děkuje výbor TJ Sokol Bezděkov. 

 

Výbor TJ Sokol Bezděkov  
 



 
 

 

  
 
 



 
 

 

  
 

 
 



 
 

 

Narozeniny 
 
Svá významná životní jubilea oslaví: 
 
Břečková Božena  Kučerová Lidmila 
Oudová Jindřiška  Blecha Karel 
Mandáková Bohumila  Čuba Jaroslav 
 
 
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!! 
 
   
 
            
Něco málo k zamyšlení a pobavení tentokrát 
s Miroslavem Horníčkem  

 

 

- milostný trojúhelník může existovat jedině 
tehdy, když je jeden úhel tupý 

- moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy 
věk přichází sám….. 

- je těžké být debilem, protože konkurence je veliká….. 

- když je vám vaše milá nevěrná a vy se chystáte vyskočit z okna, 
uvědomte si, že vám nasadili parohy a ne křídla…… 

- dobrá žena buď pije nebo nalévá 

- i ženatý může být šťastný, jen se to nesmí dozvědět manželka 

- když láska prochází žaludkem, kde ale proboha končí ????? 

- Bůh miluje ateisty, protože ho neobtěžují svými problémy 

 



 
 

 

 
ODVOZ  DOMOVNÍHO  ODPADU – POPELNICE  

V  ROCE  2015  
pro  fyzické osoby nepodnikající 

 
Popelnice musí být označená novými nálepkami pro II.pol. 2015  a číslem popisným. 

 
I. SEZONA I.   – četnost vývozu   - léto   1x 14 dnů    
  zima – každý týden    
                  CENA 940, Kč  
II.  SEZONA II.    – četnost vývozu  - léto   1x 30 dnů   
   zima – 1x 14 dnů  
                  CENA  580, Kč  
III.  1 x 14 dnů     - četnost vývozu -    léto   1x 14 dnů 
           zima  1x 14 dnů    
                    CENA   700,- Kč 
IV.  1 x 30 dnů     -   četnost vývozu – 1x za měsíc 
                      CENA – 525, Kč 
 

TERMÍNY VÝVOZ Ů: 
 

SUDÝ TÝDEN -   PÁTEK   -    BEZDĚKOV 
                                                   POBOROVICE 

SUDÝ TÝDEN – ÚTERÝ  -     TETĚTICE 

LICHÝ TÝDEN – PÁTEK -    KORYTA 
                                                   STRUHADLO 
                                                   VÍTANÁ 
 

Prodej nálepek  

na odvoz popelnic v kanceláři Obecního úřadu 
pouze v termínu: 

 od 1.6. 2015  do  30.6.2015   
 
Pondělí                 8.00 – 12.00        13.00  -  16.45  hodin 
Středa                   8.00 – 12.00        13.00  -  16.45  hodin  


