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Vážení spoluobčané,
úvodník toho vydání nebude o létě a radostech, které přináší, právě
naopak…..
Strčit si do kapsy tabulku čokolády nebo nějaký ten hadřík na sebe?
Představa, že půjdete do drogerie a nahážete si do bundy věci v řádech stokorun
je pro většinu slušných lidí šílená, z jiné dimenze. Každý zloděj ale má nějaký
důvod, ať nedostatek peněz, nechuť se živit poctivě nebo třeba jenom chorobnou
touhu krást. Nemusíme chodit daleko, stačí si vybavit krádeže v naší obci od
počátku roku, kterých také, bohužel, přibylo. A já se, když mne přejde vztek,
zamýšlím se nad tím, co je to za člověka, který dokáže krást oplocení, traverzy,
televizor v bufetu u Kuličků, vykrást klubovnu Camil klubu a pár dnů po
výsadbě zničit práci rodin Hynků a Grasslů, které se léta obětavě starají o
květinovou výzdobu u čekárny v Korytech. Jak se srovná se svým svědomím asi
zloděj sazenic květin od pomníku padlých v Bezděkově, které tam každý rok
z vlastních prostředků kupuje starostka Sokola, jakou úctu k živým může mít
člověk, který ukradne květiny, lampičky, vázy a svíčky z náhrobních kamenů
svých zemřelých spoluobčanů, sousedů, známých……
Zákon o Policii v § 2 říká: Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit
bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti atd.. Po
mnoha nesmyslných úsporných opatřeních „odborníků“ z ministerstva vnitra
marně vzpomínám, kdy jsem v obvodu naší obce mimo nečekané úmrtí nebo
dopravní nehodu potkal uniformovanou pěší hlídku Policie. Zvažuji, zda nebylo
účinnější než mnohé ministerské projekty, Community policing a workshopy,
když před rokem 1989 obvodní příslušník SNB V. Hrubý přijel nečekaně vlakem
do Bezděkova, zastavil se ve škole, v zámku, na MNV, prošel pěšky ostatní části
obce, zastavil se v pohostinství, navštívil Poborovice, Volenov a pěšky se vrátil
na klatovské oddělení. Každý jej znal, věděl vše o dění ve svém obvodě, každého
znal a jeho přítomnost byla tou nejlepší preventivní činností.
Vím, že krádeže nelze úplně vymýtit, ale s Vaší všímavostí, pozorností a naší
spoluprácí se složkami státu je lze alespoň v naší obci minimalizovat.
I přes tento neradostný úvod Vám všem přejeme léto plné pohody, relaxace a
hezkých zážitků.

Zprávy obecního úřadu :
Aktualizace územního plánu obce
Obecní úřad připravuje ve spolupráci s odborem
výstavby a územního plánování Městského úřadu
Klatovy aktualizaci územního plánu obce Bezděkov.
Vyzýváme proto v předstihu občany a instituce k podání návrhů na
změny územního plánu nejpozději do 31.8. 2011. Upozorňujeme, že
úhradu nákladů na pořízení změny a mapových podkladů pro
výhradní potřeby hradí navrhovatel. (§45, zák. 183/2006 Sb.)
Novinky z práce obecního úřadu
byla dokončena oprava povrchu místní komunikace Bezděkov –
Vítaná metodou Slurry Seal s celkovými náklady 565 tis. Kč
v současné době probíhá oprava části vodovodu Bezděkov –
Koryta a to výměna hydrantů, šoupat, domovních uzávěrů, montáž
automatického dávkování chemikálií a zařízení pro přenos dat na
dispečink provozovatele. Tato akce je dotována 250.000Kč
z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele akce „Výstavba
tůní v k.ú. Koryta u Bezděkova“, kterým se stala firma SENEA,
spol. s r.o. Spálené Poříčí. Akce se uskuteční v druhé polovině
letošního roku pouze v případě schválení žádosti obce o dotaci.
Stále platí zákaz volného pobíhání psů po veřejných
prostranstvích
Prodej poukázek na odvoz komunálního odpadu pro II. pololetí
2011 byl zahájen v pondělí 6. června za tyto ceny :
Sezóna I. 900 Kč
Sezóna II. 550 Kč
Vývoz 1 x 14 dnů 670Kč
Vývoz 1 x 30 dnů 500Kč
Prodej poukázek bude ukončen pondělí 4. 7.2011.

Kontakty:
obecbezdekov@seznam.cz,
www.bezdekov.cz

POZVÁNKA NA POUŤOVÉ AKCE
Hasičská a sportovní pouť
23. července – sobota
POUŤOVÉ ATRAKCE V PROSTORU NÁMĚSTÍ A U KOSTELA
9.00 hodin - Camil Cup – turnaj v nohejbalu – hřiště TJ Sokol Bezděkov
13.00 hodin - areál hasičské zbrojnice Bezděkov
 IV. Setkání hasičů - netradiční soutěže, výstava techniky
 ukázky zásahu kolektivu malých hasičů,
 vystoupení taneční skupiny CIK-CAK,
 posezení s country skupinou Baypass - areál hasičské
zbrojnice Bezděkov
13.00 – 17.00 - Výstava M. Baiera „Historie bezděkovska a okolí v dobových
pohlednicích“ – kostel sv. Václava
24. července – neděle
POUŤOVÉ ATRAKCE V PROSTORU NÁMĚSTÍ A U KOSTELA

8.30 hodin - Nedělní mše – Bezděkov kostel sv. Václava
13.00 – 17.00 - Výstava M. Baiera „Historie bezděkovska a okolí v dobových
pohlednicích“ – kostel sv. Václava

Annenská pouť a Letní slavnosti Ch.H. Spiesse
30. července – sobota
9.00 hodin - Turnaj o putovní pohár starosty obce ve volejbale smíšených
družstev
18.00 hodin - Divadelní představení hry
„ Kříž v lukách aneb nešťastná láska Vincka a Rozičky“
v podání členů Sokola Bezděkov a místních dobrovolníků
 položení květin k hrobům Ch. H. Spiesse a hraběnky
T. Küeniglové
 občerstvení v režii Sokola Bezděkov
31. července – neděle
10.00 hodin - Slavnostní pouťová mše – kostel sv. Anny

SDH Bezděkov
Kroužek mladých hasičů v Bezděkově Krotitelé ohně od
září přijme další uchazeče o členství v cechu
sv. Floriána. Kroužek je vhodný pro děti od 6 do 14 let a
zájemci se mohou přijít podívat dne 6.září na Den
otevřených dveří do hasičské zbrojnice v Bezděkově. Přihlásit se mohou i mladší
uchazeči, ale nebudou moci prozatím jezdit na soutěže, kterých se účastníme, a
budou zařazeni do přípravky mladých hasičů.
Od září 2010 do letošního června se náš kroužek zúčastnil šesti závodů, dále
jsme pořádali maškarní bál, výlet do Domažlic a spoustu dalších akcí.
Zároveň si Vás dovoluji touto cestou pozvat na 23. července od 14 hodin
před hasičskou zbrojnici v Bezděkově. Na programu je hasičská pouť a budete
mít možnost shlédnout ukázky z činnosti mladých hasičů a vystavenou hasičskou
techniku. Na všechny zájemce se už moc těšíme.
Vedoucí kolektivu Lenka Lobodášová.

Příspěvek školy
29.4.2011 nás v rámci školního projektu „Umím pomoci i já“ navštívilo 18
studentů SZŠ v Klatovech se svojí vyučující, aby bezděkovským školákům
ukázali poslední trendy první pomoci. Všichni žáci si mohli prakticky vyzkoušet
obvazování, ošetření ran, přenos raněného nebo resuscitaci na figuríně dítěte a
dospělého, stabilizační polohu a další užitečné věci. Studenti byli výborně
organizačně, technicky i teoreticky připraveni a našim dětem se práce na
stanovištích líbila. Každé družstvo za splněné úkoly získalo razítka a na závěr
všichni obdrželi účastnický diplom. K této akci nás inspirovalo dvoudenní
školení pedagogů ZŠ a MŠ k získání základních zdravotních znalostí, které jsme
absolvovali v rámci projektu SZŠ v Klatovech. Studenti přijeli vlakem a my jsme
jim připravili malé občerstvení. V naší útulné vesnické škole se jim líbilo,
vyzkoušeli si u nás práci na interaktivní tabuli.
Uskutečnilo se také výběrové řízení na pozici učitelka mateřské školy
Bezděkov za odcházející paní Paimovou. Ve stanoveném termínu se přihlásilo 17
zájemkyň a k pohovoru byly následně pozvány 3 uchazečky o toto místo, které
splnily všechny dané požadavky. Z pozvaných nejlépe uspěla paní Radka
Němcová z Dlažova, která splňuje kvalifikační
požadavky a má velmi dobré předpoklady pro
danou práci a dobré reference.

Divadlo již po čtvrté
V sobotu 30. července u příležitosti Annenské pouti a Spiessových letních
slavností máte již počtvrté možnost přijít se podívat na divadelní představení
bezděkovských ochotníků. Letošní představení nese název „Kříž v lukách aneb
nešťastná láska Vincka a Rozičky“. Citlivé povahy nezapomenou doma
kapesníčky, neboť jak je z názvu patrno, půjde o melodrama - samozřejmě v
našem podání s prvky komedie. Téma se opět lehce dotýká bezděkovské historie
se záměrem nejen pobavit, ale i trochu oživit již dávno zapomenuté osoby a
události z našeho okolí.
Spiessova divadelní společnost

D-klub a statistika
Bezděkovský D-klub (dámský klub) zahájil organizaci zájmových kurzů
22. září 2008. Za tuto dobu již proběhlo 31 kreativních kurzů a pokaždé se
zajímavou a originální tématikou. Vystřídala se řada různých tradičních i méně
známých technik, žádná z nich se ještě nikdy 2x neopakovala. Počet zájemců o
některé kurzy byl tak velký, že organizátorky musely 8x rozdělit kurz do dvou
skupin. O atraktivnosti kurzů svědčí i číslo 524, což je celkový počet žen, které
kurzy absolvovaly. Šikovnost našich žen jste si mohli ověřit i na 4 výstavách,
které si prohlédlo více než 1500 návštěvníků. Ukázky tvorby účastnic D-klubu je
také možné kdykoliv shlédnout na stránkách www.bezdekov.cz v sekci
fotogalerie.
Pro druhou polovinu letošního roku jsou již připraveny další zajímavé kurzy
opět s jedinečnými a originálními technikami ručních prací. Do kurzů je možné
se přihlásit na Obecním úřadě Bezděkov. Přijďte se podívat a věříme, že
společně si užijeme spoustu zábavy a radosti z vlastní tvorby.

Narozeniny
Významná životní jubilea slaví
- Anna Čížková
- Margita Hofmeisterová
- Karel Reil
- Soňa Korcová
- Marie Paumerová - Božena Tichá
Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

Jarní sezóna bezděkovských tanečnic
V sobotu 26. 3. 2011 zamířily bezděkovské tanečnice z TJ Sokol
Bezděkov do Prahy do Tyršova domu, kde se konala Přehlídka
pódiových skladeb ČOS. Reprezentovaly tak nejen své rodné místo,
ale i Župu Šumavskou, pod jejichž hlavičkou TJ Sokol Bezděkov
funguje. Ve 36 skladbách se zúčastnilo přehlídky 21 jednot z celé
České republiky.
Mladší bezděkovská děvčata (ve věku od 5 do 9 let) si zatančila v
premiérové choreografii „Duhový svět“, starší dívky (ve věku od 10
let) obohatily program svým tancem se stuhami „Láska umí víc“.
O týden později se bezděkovská děvčata rozjela do Prahy znovu,
tentokrát na 2. ročník pohárové soutěže „Děti v akci“. Mladší skupina
Mini CIK-CAK soutěžila v kategorii tanečního zaměření. Za svůj
premiérový soutěžní výkon si z Prahy odvezla stříbrný pohár. Starší
děvčata, taneční skupina CIK-CAK, soutěžila ve dvou kategoriích.
V kategorii uměleckého tance získala první místo, tedy zlatý pohár,
v kategorii tanečního zaměření jim o jeden bod uniklo místo třetí,
avšak ve značné konkurenci považovala „bramborovou“ medaili za
velký úspěch. Letošní 2. ročník soutěže byl pro bezděkovské tanečnice
vydařenější, nežli předcházející.
Po náročném soutěžení nechyběla ani pořádná oslava k bouchnutým „rychlým špuntům“ se jako zákusek podávaly vítězné
koláče rozměrů velké pizzy.
Ani v červnu naše tanečnice nezahálely. Svým vystoupením
zpestřily program Dětského dne v Korytech a v Bezděkově, kde se
spolu s nimi představila i nejmladší děvčata – Taneční přípravka TJ
Sokol Bezděkov, vedená Hanou Jehlíkovou ml.. Děvčata Mini CIKCAKu oživila i setkání místních seniorů v S-klubu. Po náročné sezóně
si děvčata po právu zaslouží prázdninový odpočinek.
Mirka Jehlíková,
vedoucí tanečních skupin

Z činnosti TJ Sokol Bezděkov
Dětský den - I přes nepřízeň počasí se na sokolském hřišti v Bezděkově
sešlo v neděli 5.6.2011 asi 40 dětí, aby spolu oslavily svůj svátek. Na úvod
vystoupila děvčata z taneční skupiny Cik- Cak a chlapecká akrobatická
skupina Speedster crews s ukázkou parkouru a freeruningu. Pak už
bohužel, přestalo počasí organizátorům přát a ti museli, vzhledem k
vytrvalému dešti, zvolit mokrou variantu. I přesto se děti určitě pobavily,
zasoutěžily si a otestovaly své dovednosti.
Touto cestou tak chceme poděkovat teamu organizátorů za jejich pečlivou
přípravu a všem rodičům za nabídnutou pomoc.
Úspěch volejbalového družstva - Koncem května se účastnilo smíšené
volejbalové družstvo TJ Sokola Bezděkov župního přeboru ve Strážově,
kde vybojovalo velice pěkné druhé místo a tím si zajistilo postup do
dalšího kola, které se bude konat 18. června opět ve
Strážově..
Co se připravuje na sokolském hřišti:

 23. července se koná nohejbalový turnaj
 30. července se koná volejbalový turnaj
 Srpen - 3. ročník turnaje v petanque se bude konat koncem srpna.
Datum bude upřesněn na plakátech popřípadě na internetových
stránkách.
Dále chceme připomenout, že za příznivého počasí začnou opět probíhat
tradiční sportovní pátky.
Sraz vždy na sokolském hřišti.

Na veškeré akce jsou všichni srdečně zváni

Více informací o dění v naší organizaci získáte na stránkách:
www.bezdekovtjsokol.estranky.cz.

Obecní úřad Bezděkov a kulturní komise rady obce
Vás srdečně zvou na

Koncert
houslového virtuosa Jaroslava Svěceného

BEZDĚKOV - kostel sv. Václava
10. června 2011 od 18.00 hodin
Vstupné dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 150 Kč

Výtěžek koncertu bude použit na záchranu varhan
v tomto kostele.

