- části obce
Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo, Tetětice a Vítaná
==================================================================
Číslo 6 – červen 2014

Vážení čtenáři,
jahody se červenají, měsíc červen přiletěl......mnozí z vás si jistě
vzpomenou na tuto dětskou básničku ze slabikáře, která ukončovala
první třídu. Období očekávání prázdnin je tady opět. Ve vzduchu už
je letní nálada a vysoké teploty nám dávají tušit, že se léto hlásí o
svá práva. Nastává krásný čas slunce, dovolených, výletů do přírody
i za poznáním, vůně táboráků i opečených buřtů.
Ve zdraví a pohodě si užijte období dovolenkových radovánek a
prázdninového lenošení.

Vaše redakce
Motto na měsíc červen:
Svět patří optimistům. Pesimisté jsou jen diváci.
F. Guizot

Zprávy z obecního úřadu
Odvoz domovního odpadu pro občany
SEZONA I. – četnost vývozu - léto 1x 14 dnů
zima – každý týden
CENA 940, Kč
SEZONA II. – četnost vývozu - léto 1x 30 dnů
zima – 1x 14 dnů
CENA 580, Kč
1 x 14 dnů

- četnost vývozu - léto 1x 14 dnů
zima 1x 14 dnů
CENA 700,- Kč

1 x 30 dnů

- četnost vývozu – 1x za měsíc
CENA – 525, Kč

Svozové dny:
SUDÝ TÝDEN - PÁTEK - BEZDĚKOV
POBOROVICE
SUDÝ TÝDEN – ÚTERÝ -

TETĚTICE

LICHÝ TÝDEN – PÁTEK -

KORYTA
STRUHADLO
VÍTANÁ

Prodej nálepek na odvoz domovního odpadu v kanceláři Obecního
úřadu pouze v termínu od 2.6. 2014 do 2.7.2014
Pondělí
8.00 – 12.00
13.00 - 16.45 hodin
Středa
8.00 – 12.00
13.00 - 16.45 hodin
Pro úhradu ceny za nálepku můžete nově využít i platebního
terminálu, který akceptuje veškeré běžné platební karty.

Výsledky hlasování voleb do Evropského parlamentu
Okrsky
celkem
2

Souhrn za okrsky Bezděkov a Koryta
Voliči
Volební
Vydané
Odevzdané Platné
v
účast v
obálky
obálky
hlasy
seznamu
%
746
147
19,71
147
146

Strana
číslo
název
1
SNK Evropští demokraté
2
Koalice SP a NO!
3
Klub angažovaných nestraníků
4
NE Bruselu-Národní demokracie
5
Křesťanská demokr.unie-Čs.strana lidová
6
Strana zdr.rozumu-NECHCEME EURO
7
Koalice TOP 09 a STAN
8
Liberálně ekologická strana
9
LEV 21-Národní socialisté
10 Komunistická strana Čech a Moravy
11 evropani.cz
12 Republik.strana Čech, Moravy a Slezska
13 Fair play - HNPD
14 Česká strana sociálně demokratická
16 ANO 2011
17 "Strana rovných příležitostí"
18 Moravané
19 Česká strana regionů
20 Občanská demokratická strana

Platné hlasy Předn.
celkem v % hlasy
0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 2
1,36 X
3
2,05 X
40
27,39 X
3
2,05 X
3
2,05 X
25
17,12 X
0
0,00 0
0,00 1
0,68 X
23
15,75 X
19
13,01 X
0
0,00 0
0,00 0
0,00 9
6,16 X

Informace D-klubu…
Bezděkovský D-klub (dámský klub) zahájil organizaci
zájmových kurzů 22. září 2008. Za tuto dobu již
proběhlo 61 kreativních kurzů pokaždé se zajímavou a
originální tématikou a vystřídala se řada různých tradičních i méně
známých technik. Kromě stálých členek klubu se kurzů zúčastňují i
muži a děti z Bezděkova a ze širokého okolí. Počet zájemců o některé
kurzy byl tak velký, že organizátorky Anna Šidlová a Mgr. Anna
Mikulášová, musely mnohokrát rozdělit kurz do dvou skupin. O
atraktivnosti kurzů svědčí i číslo 969, což je celkový počet žen, které
kurzy absolvovaly a o jejich šikovnosti se veřejnost mohla přesvědčit i
na 6 výstavách, které si prohlédlo více než 1700 návštěvníků. Ukázky
letošní tvorby D-klubu je možné si kdykoliv prohlédnout na stránkách
www.bezdekov.cz, v sekci fotogalerie.

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
prázdninové pauze budou programy schůzek ve znamení cestování,
promítání fotografií a besed s cestovateli. V září s meteorologem
RNDr. Janem Pavlíkem o jeho cestě po Kolumbii, v říjnu
s bezděkovskou rodačkou Janou Dvorskou (Kubovou) o Banátu
v Rumunsku
a v listopadu
můžete nejen
besedovat se
známým fotografem Šumavy Janem Kavalem ale také zakoupit vhodný
vánoční dárek - jeho novou knihu Otava, perla mezi řekami.

Informace od hasičů
Pro bezděkovský tým bohužel nepříznivě začalo léto
hasičských soutěží – z okrskového kola si souhrou
nešťastných náhod tým odvezl 5. místo. Svůj neúspěch si
hasiči vynahradili na okresním kole 14.6., když
z celkového počtu dvaceti soutěžních družstev získali 6. místo.
Dvanáctikolová Pošumavská hasičská liga startuje v sobotu 21.6.
v Habarticích.
Vysoké teploty na začátku června nám daly jasně najevo, že i léto se
hlásí o slovo. Neuškodí si proto připomenout několik základních rad,
které mohou ušetřit mnoho nepříjemností a starostí:
Před zapálením ohně se ujistěte, že máte k dispozici dostatečné
množství vody k jeho bezpečnému uhašení. Za silného větru nebo
v období extrémního sucha oheň nerozdělávejte raději vůbec. Pozor
také na odhozené nedopalky cigaret. Jeden takový nedopalek způsobil
třeba rozsáhlý požár lesa v Bzenci na Hodonínsku před dvěma lety.
Požár zasáhl 160 hektarů lesa.
U vody nepřeceňujte své plavecké schopnosti a zkušenosti. Noční
koupání je pro hrozbu ztráty orientace nebezpečné a vhodným
podpůrným prostředkem rozhodně není alkohol. Pokud se někdo začne
topit, před zavoláním o pomoc se mu snažte (v rámci svých možností)
nejprve pomoci sami a zapamatujte si místo, kde jste tonoucího
naposledy viděli.
Pokud i přes veškerou vaši opatrnost dojde k požáru či jiné závažné
situaci, zachovejte klid a nepodléhejte panice. Snažte se nejprve
zachránit život a zdraví, až poté zachraňujte majetek. Jakoukoliv
mimořádnou událost pak co nejdříve oznamte záchranářům. Linka 112
je mezinárodní, pomoci se vám na ní dostane při znalosti světových
jazyků i v zahraničí.
www.hasicibezdekov.cz
Jiří Pekárek ml.

Ze života školy
Úspěchy žáků pátého ročníku
Již brzy se 10 žáků pátého ročníku ZŠ Bezděkov rozloučí s naší školou a po
prázdninách zamíří na druhý stupeň ZŠ do Klatov, Janovic a na Gymnázium
Klatovy. Rádi bychom jim poděkovali za vzornou reprezentaci naší školy a
připomněli jejich všestranné úspěchy.
V matematických soutěžích Matematická olympiáda, Matematický
Klokan a Pythagoriáda se pravidelně umisťovali na předních místech v
okresních kolech.
Matematická
olympiáda
(postoupili ze škol.
kol, 39 účastníků)

Klokánek

Pythagoriáda
(postoupili ze škol.
kol, 145 účastníků)

Pořadí v okresních kolech
Michael Hajčiar
Karla Hovorková
Erika Kurcová
Adam Panuš

9.-12.
10.-13.

32.

6.-8.
9.

5.-8.
9.-12.

26.

2.

V rámci hodin českého jazyka a také samostatně ve svém volném čase se
účastní charitativního projektu Čtení pomáhá, kde správným zodpovězením
otázek podporují částkou 50 Kč konkrétní osoby, které potřebují naši
pomoc.
Na poli sportovním táhli naše školní družstva a společně se žáky čtvrtého
ročníku uspěli v gymnastických závodech, kde Adam Panuš vybojoval 1.
místo mezi jednotlivci a všichni pomohli ke třetímu místu družstva ZŠ,
vyhráli okresní soutěž ZŠ v přehazované a postoupili též do okresního finále
ve vybíjené, kde se umístili na pěkném pátém místě.
Všem přejeme, aby dále rozvíjeli své znalosti a schopnosti , dosahovali
podobných úspěchů a hlavně aby byli spokojeni ve škole, kterou si vybrali.
Jejich rodičům děkujeme za důvěru a podporu naší školy.
Poslední akcí letošního školního roku bude Rozloučení s páťáky, které
proběhne koncem června.
PaedDr. Eva Matějková, tř. uč. 5.roč.

U nás si zatančí opravdu každý!
Taneční kroužek CIK-CAK Oddílu všestrannosti TJ Sokol Bezděkov
má téměř za sebou velmi pestrou a úspěšnou taneční sezonu 2014. Po
intenzivních přípravách a překonání řady onemocnění se 57 tanečnic a
tanečníků ve věku 4-25 let zúčastnilo celkem 5ti soutěží v Plzni, Praze
a Chrudimi.
Ve vícekolové soutěži „Taneční skupina roku 2014“ se v žánru „show
art“ podařilo děvčatům z Mini CIK-CAKu ve věku 7–9 let probojovat
z regionálního kola na Mistrovství Čech, tanečnicím z CIK-CAKu ve
věku 10-14 let až do závěrečného kola na Mistrovství České republiky.
Účast na soutěži byla pro děvčata velkou zkušeností a motivací pro
další zdokonalování svých rozsahových a pohybových schopností.
Přestože tuto soutěž děvčata absolvovala poprvé, byla jedinou
skupinou, jež reprezentovala svou obec mezi velkými městskými
tanečními kluby, mezi kterými se určitě neztratila.

Srdcovou záležitostí pro skupinu je vždy účast na soutěži „Děti v akci“
v Praze, a to pro jedinečnou atmosféru a soutěžní eufórii, která je na
soutěži spontánně vytvořena především díky velkému počtu domácích

fanoušků, kteří nás na ni doprovázejí. V letošním roce byla soutěž
poprvé rozložena do dvou březnových víkendových dnů a za naši
skupinu se jí zúčastnilo kolem 80ti tanečnic, tanečníků a fanoušků.
Skupina CIK-CAK v obou soutěžních dnech vystoupila před odbornou
porotou celkem s osmi choreografiemi, přičemž sedm z nich bylo
oceněno na medailové pozici.
Kromě nejrůznějších zážitků převážně ze společných cest si ve školním
roce 2013/2014 tanečnice a tanečníci přivezli celkem 7x 1. umístění, 6x
2. umístění, 4x 3. umístění a 1x pohár jako ocenění nejmladších
tanečnic Mikro CIK-CAKu ve věku 4-7 let na březnové Přehlídce
pódiových skladeb ČOS v Praze.
Mimo soutěží se tanečnice a tanečníci účastní i řady vystoupení
v Bezděkově a blízkém okolí. Na domácí půdě v Bezděkově jste je
v tomto školním roce mohli spatřit na vánočních trzích, Květinovém
bále, Dni dětí a v S-klubu. V blízkém okolí zatančili na akcích
v Klatovech, Dlažově, Strážově, Pocinovicích a Újezdci u Mochtína.
Starší skupina tanečnic a tanečníků ve věku 15-25 let vystoupila i na
maturitních plesech v Klatovech a Plzni.
Pokud byste se ještě před prázdninami chtěli přijít na děvčata podívat a
podpořit je v jejich vystoupení, budete mít možnost v sobotu
21. 6. 2014 mezi 13h a 15h v průběhu fotbalového turnaje v rámci
poutě v Janovicích nad Úhlavou anebo ve čtvrtek 26. 6. 2014 kolem
13:30 na klatovském náměstí na akci „Na jedné lodi“.
Na prázdniny pro děvčata připravujeme letní taneční soustředění,
které proběhne v termínu 20.-24.8. 2014 v Pocinovicích. Soutěžní
sezonu 2014 pak skupina zakončí tradiční účastí na soutěži Poslední
tanec sezony v Klatovech dne 25. 10. 2014, na kterou jsou všichni
fanoušci srdečně zváni.
Taneční skupina CIK-CAK také otevírá ZÁPIS PRO TANEČNICE
VE VĚKU 4-14 LET pro školní rok 2014/2015. V případě zájmu či
potřeby
dalších
informací
neváhejte
napsat
na
email
cikcakdance@gmail.com.
Závěrečné poděkování patří všem tanečnicím a tanečníkům TS CIKCAK za jejich píli a nadšení pro tanec; rodičům a fanouškům za
vytvoření příjemné atmosféry na soutěžích a vystoupení; ZŠ Bezděkov,
ZUŠ Klatovy a ZŠ Plánická Klatovy za poskytnutí prostor pro
trénování; Obci Bezděkov a Městu Klatovy za finanční podporu.
Mgr. Hanka Jehlíková

Dětský den na sokolském hřišti v Bezděkově
V neděli 1. června se na sokolském hřišti sešli malí i
velcí, aby společně oslavili Mezinárodní den dětí . A
právě dětí se tento rok sešlo 63. Pod hlavičkou TJ
Sokol Bezděkov byl přichystán program - jak jinak
než se sportovní tématikou. Házelo se na cíl,
skákalo přes švihadlo, kopalo na bránu . Celkem
osm disciplín, které měly prokázat dovednost dětí.
Po absolvování všech stanovišť se děti mohly občerstvit limonádou a
opéct si buřty, které pro ně připravili organizátoři. Obec a tělocvičná
jednota se také postaraly i o ceny pro každého účastníka na závěr.
Mgr.Xenie Begerl

Narozeniny
Svá významná životní jubilea oslavili, nebo oslaví:
Mrázková Anna
Jägerová Jaroslava
Špindlerová Zdeňka
Rynešová Marie

Ježek František
Hynek Josef
Pflanzerová Anděla

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!!!

Něco málo k zamyšlení a pobavení
na téma technika
Klipsteinovy zákony
- každý drát ustřižený na potřebnou délku je příliš krátký
- elektromotor se vždy roztočí opačným směrem
- zakoupený přístroj funguje, jen pokud neprojde výstupní kontrolou
Pattisonův zákon
- je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí
pojistky
Obecné zákony pro praktické inženýry
- pokud za chybný výpočet odpovídá více než jedna osoba, nikdo za nic
nemůže
- pokud ověřovací série funguje bez závad, celá ostatní produkce bývá
poruchová
- podmínky pro obsluhu, tak jak jsou udány v popisu přístroje nebo
návodu k použití, nelze dodržet

II. ročník Memoriálu Josefa Černého
sportovní areál TJ Bezděkov
za parkem v sobotu 2.srpna 2014
Oproti loňskému prvnímu ročníku dozná řadu změn
například tím, že se bude se jednat o celodenní akci s tímto
programem :
9.00 turnaj fotbalových přípravek
11:00 soutěže pro děti
12:00 vystoupení taneční skupiny TJ Sokol CIK CAK
14:00 turnaj fotbalových mužstev dospělých

Občerstvení pro všechny návštěvníky bude zajištěno !!!!
Časový harmonogram může být upraven, informace budou
průběžně zveřejňovány na plakátech ve vývěskách a na
internetových stránkách klubu - tjbezdekov.webnode.cz, nebo na
FACEBOOKových stránkách klubu.

