ZPRAVODAJ
Obce Běšiny
číslo 1/2016

Vážení spoluobčané,
v prvním letošním zpravodaji Vám přinášíme informace o dění ve škole a školce, plesy našich spolků, kulturní události z přelomu roku,
důležité informace o našich hasičích a nově i pár řádků z historie. V kalendáři akcí najdete upozornění na březen na kurz zdobení
velikonočních perníčků, v dubnu k nám přijedou ochotníci z Bolešin a mladí hasiči si zasoutěží v kempu. Přejeme Vám krásné jarní dny.
Tým Vašeho zpravodaje

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo, které se konalo před rok 2016 a rozpočtový výhled na další roky.
Vánoci 22. 12. 2015, projednalo a Dále zastupitelstvo udělilo pravomoc Radě
schválilo zejména:
obce k rozhodování o rozpočtových
opatřeních.
prodej pozemku, poplatek za svoz
komunálního odpadu, změnu vyhlášky V diskuzi se objevila témata jako zasypání
o svozu odpadu (doplnění osvobození), děr v obci, údržba zeleně v obci a jiné.
zvýšení ceny vodného o 1 %, rozpočet pro

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE

ČESKÁ POŠTA Běšiny
Hodiny pro veřejnost:
pondělí - pátek
8:00 - 9:00
14:00 - 16:30
tel. 376 399 131

Rada Obce Běšiny rozhodla dne
5. 1. 2016 o poskytnutí dotace na oběd
ve výši 12,- Kč/oběd pro občany starší
80 let.

a ke snížení administrativní náročnosti.
S každým odběratelem oběda musí být
sepsána náležitá veřejnoprávní smlouva
(darovací smlouva) a dále předkládány
Původní příspěvek starobním důchodcům podklady pro zúřadování finančních
byl vyplácen na základě podkladů přímo prostředků dle odebraných obědů.
Restauraci Eurocamp, tj. dle množství Osobně bude s každým odběratelem, který
odebraných obědů.
splňuje věkovou hranici, sepsána darovací
Dle předpisu č. 24/2015 Sb. zákon, kterým
se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, není
možné vyplácet na základě dřívějších
pravidel dodavateli obědů. Dotovat lze
pouze přímo odběratele, v našem případě
důchodce na základě smlouvy a v souladu
s výše uvedeným zákonem. Rozhodnutí
rady směřovalo k poskytnutí dotace alespoň
důchodcům s vyšší věkovou hranicí (80 let)

Běšiny + Úloh + Hořákov Kč 15.580,Kozí Kč 3.923,-

smlouva a bude seznámen se způsobem
předkládání účetních dokladů. Účetní
doklad (PARAGON) musí obsahovat jméno,
příjmení, bydliště, finanční částku a počet
obědů odebraných za dané období.

Srdečně děkujeme za ochotu a pomoc
koledníkům a dárcům

Omlouváme se za určité komplikace, ale
zákon nám tyto náležitosti ukládá.
Restaurace Eurocamp Běšiny bude nadále
obědy zajišťovat.

SVOZ “N” ODPADŮ
A VELKOOBJEMOVÉHO
ODOPADU
se uskuteční v sobotu
16. 4. 2016.

Ing. František Vlček, starosta

Obecní úřad Běšiny
Běšiny 150, 339 01 Klatovy
obec@besiny.cz
www.besiny.cz
tel.: 376 399 130
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Tříkrálové sbírky 2016.
www.trikralovasbirka.cz

Úloh - 8:00 - 9:00 hod.
Běšiny - 9:05 - 10:50 hod.
Kozí - 11:00 - 14:45 hod.
Lednice, mrazáky, televize, rádia, el.
spotřebiče, pneumatiky, zářivky,
akumulátory olověné, obaly znečištěné
škodlivinami (od barvy, oleje, plechové i
plastové), tužkové baterie, monočlánky,
prošlé léky, barvy, lak, vyjetý olej,
velkoobjemový odpad - matrace apod.

ŠKOLA BĚŠINY
Plavecký výcvik
Dne 17. 2. 2016 žáci a děti naší školy úspěšně
dokončili plavecký a předplavecký kurz.
Všechny děti i žáci si užili chvíle v plaveckém
bazénu v Klatovech. Děti z MŠ byly velmi
šikovné, vody se nebály a dokázaly všem, že
voda je jejich kamarád. Žáci ZŠ měli situaci
obtížnější. Vodní hrátky nahradily úkoly.
Neplavci se naučili plavat, plavci se
zdokonalili a naučili se základy nových
plaveckých stylů. Všichni absolventi dostali
mokré vysvědčení podle zásluh, většina žáků
získala DELFÍNA (200m).
Všem dětem, žákům i paním učitelkám
děkuji za klidný a zdárný průběh plaveckého
výcviku. Přeji všem plaváčkům hodně
úspěchů.
Mgr. Zdeňka Žatková, ředitelka Foto: ZŠ a MŠ Běšiny, 3., 4. a 5. třída

Zápis do 1. třídy
Dne 2. 2. 2016 v odpoledních hodinách
proběhl v ZŠ Běšiny zápis budoucích
prvňáčků. Ti přišli v doprovodu svých
rodičů, někteří i sourozenců a navštívil nás i
pan inspektor.
Předškoláci předvedli paním učitelkám své
malířské, počtářské a řečové schopnosti,
plnili hravou formou rozmanité úkoly na
procvičování barev, tvarů, pravolevé
orientace a jemné grafomotoriky.
Všichni si odnesli dárečky vyrobené žáky
školy a reklamní předměty od sponzorů. Foto: ZŠ a MŠ Běšiny, 1. a 2. třída
Nikdo se nebál, neplakal, nevztekal, skoro
ani nestyděl, vždyť by to byla ostuda – vzniká totiž ryze „ klučičí třída“. Budoucím osmi prvňáčkům přejeme hodně úspěchů.
za kolektiv pracovníků Mgr. Petra Fričová

Zápis
do mateřské školy Běšiny
pro školní rok 2016/2017
se bude konat

17. března 2016
od 14:00 hodin do 17:00 hodin
v budově MŠ Běšiny (č. p. 200).
Rodiče (zákonní zástupci) přinesou
s sebou svůj občanský průkaz, rodný list
dítěte a očkovací průkaz dítěte.
Další aktuální dění ze ZŠ a MŠ Běšiny
najdete na wp.zsamsbesiny.info.

Foto: ZŠ a MŠ Běšiny
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ZPRÁVY Z OBCE
Běšinské koledy

Novoroční pochod ke sv. Bartoloměji

24. prosince 2015 jsme se již podruhé sešli
před kostelem při společném zpívání
vánočních koled. Sousedské setkání
muzikantů, krásných mladých zpěvaček
a občanů naší obce zpříjemnilo Šťědrý den
a čekání na Ježíška. Všichni jsme si společně
zazpívali nejznámější vánoční písně, které
společně s vůní svařeného vína navodily
sváteční atmosféru. (mš)

Nový rok oslavili společnou procházkou
a prodloužili tradici výstupu ke
sv. Bartoloměji. TJ Sokol Běšiny připravil
nejen pro své členy novoroční procházku.
Sraz turistů byl 1. 1. 2016 ve 13:00 hodin
u sokolovny, poté jsme společně vyrazili
ke sv. Bartoloměji. Na všechny, kteří dorazili
na vrchol kopce, čekal za odměnu teplý čaj

a perníková novoročenka. Ta udělala
největší radost dětem, jelikož se do ní
s radostí zakously. Po společném
fotografování a zápisu do pamětní knihy
jsme se vydali na další putování směr
Eurocamp. Těší nás, že se na procházku
vydaly všechny věkové kategorie, nejmladší
„turistkou“ byla tříměsíční Amálka. (mš)

Foto: J. Kolorosová
Foto: M. Šťastná

Plesy v Běšinech
Plesová sezóna je za námi. Pro milovníky tance a dobré zábavy
byly v běšinské sokolovně připraveny tři plesy. Prvním plesem,
který se konal 26. prosince 2015 a nesl se ve svátečním duchu, byl
Sportovní ples. O hudbu se postarala skupina Spirála, která hrála
pro skromné obecenstvo. Sváteční den si tancem zpříjemnilo
pouze kolem 50 návštěvníků.

jihočeskou dechovou kapelu „Malá muzika Nauše Pepíka“, která
nehraje pouze dechovky. Nejúspěšnější ples (hodnoceno podle
počtu návštěvníků) byl ples SDH Kozí, který roztančil sál naší
sokolovny 30. ledna 2016. Celý večer a dlouho do rána se tančilo
za hudebního doprovodu dechového a tanečního orchestru
SKALANKA. (mš)

V lednu uspořádaly své plesy sbory dobrovolných hasičů z Běšin
a z Kozí. SDH Běšiny pozval na svůj ples 15. ledna 2016 oblíbenou

Foto: M. Šťastná

Foto: M. Šťastná, SKALANKA na plese SDH Kozí
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Letní semestr VU3V Přednáška o bylinkách a mastičkách
na téma
Ve čtvrtek 21. 1. 2016 se v Eurocampu očistných kůr, mastí či výluhů. Dvě desítky
v
Běšinech konala zdravotní přednáška lidí pozorně naslouchaly, občas si
,,Včelařský rok“
o bylinkách a mastičkách, kterou pořádal
V úterý 1. února 2016 byl zahájen letní Svaz zdravotních pojišťoven ČR. Karel
Štenbaur, lázeňský lektor a bývalý
semestr U3V na téma ,,Včelařský rok“.
Toto téma přilákalo do řad studentů více spolupracovník legendy českého bylinářství
posluchačů, a to dokonce i z řad zkušených pana Pavla Váni, si pro posluchače připravil
téměř dvouhodinové povídání. Vysvětlil
včelařů.
Obavy, aby byly přednášky zajímavé účinky léčivých rostlin, poradil jakou bylinu
a přínosné i pro ostřílené včelaře, se na co použít a řekl postupy k výrobě různých
rozplynuly už při prvním zaposlouchání
se do strhujícího přednášení pana profesora
Ing. Karla Voříška, CSc.

V šesti přednáškách popisuje, názorně
předvádí a seznamuje s včelařským rokem,
s holkami, jak nazývá včelky, a vším co tato
oblast přináší. Díky posluchačům
,,včelařům“ se nám laikům na otázky
vyplývající z přednášky dostane vždy
odpovědi. Kdo ví, zda nepřibude další včelař
a nezkusí v praxi zúročit nabyté informace.
(mm)

poznamenaly nějakou poznámku
a především se vyptávaly na vše možné, na
různé bolesti a trable spojené nejen
s pohybovým aparátem, ale se zdravím
obecně. Odnesly si zajímavé poznatky
o přírodním léčitelství a mnohé určitě také
využijí. (vf)

Užitečné rady pro Vaše zdraví
Jistě všichni víme, že z pampelišky je
neúčinnější kořen, který má nepřeberné
množství léčivých látek pro nejrůznější
obtíže. Kořen vykopeme před květem,
očistíme, nakrájíme, zabalíme do pečícího
papíru a dáme vysušit na 30 min. do trouby
na 180° C. Poté rozdrtíme na prášek,
prosejeme a dáme do sklenice. Po dobu
7 dnů si z tohoto prášku děláme „kávu“
(2 lžičky do hrnečku), kterou osladíme
medem.
Macerát z březových listů je vhodný na
pročištění organismu, ledvin či na
močové cesty. Listy sbíráme na jaře,
když jsou lepivé, namačkáme je do
poloviny 3 l sklenice, zalijeme 3 l převařené
vychladlé vody a necháme v pokojové
teplotě macerovat 48 hodin. Poté

přecedíme přes plátýnko a láhev
s macerátem dáme do lednice. 14 dní
pijeme 1-2 dcl nalačno.
Revma pomůže zmírnit mateřídouška,
kterou sbíráme v květu. Dáme ji do
umyvadla, zalijeme a spaříme horkou
vodou, po zchladnutí ponoříme ruce na
15 minut do této lázně a na noc zabalíme do
bavlněných rukavic.
Tinkturu na křečové žíly připravíme
z květů kaštanu. Na jaře nasbíráme
28 celých okvětí, pokrájíme, dáme do
sklenice a zalijeme 40% alkoholem,
necháme 40-50 dnů macerovat, poté
scedíme a natíráme nohy odspodu nahoru,
necháme chvíli působit a protože alkohol
vysušuje pokožku, namažeme nohy
nejlépe měsíčkovou mastí.

O Velikonocích
V době dětství jsem míval rád
z čokolády zajíčka,
později se mi líbila
malovaná vajíčka.
Nehleděl jsem příliš na to,
jak jsou vymalovaná –
toužil jsem jen, aby byla
„od srdce“ darovaná.
Z proutků splétanou pomlázku
jsem v mládí také míval,
jen k výzdobě – v době svátků
jsem ji však používal.
Prosté verše z mého domova
Václav Kubernát

Foto: M. Šťastná

Dětský maškarní rej
Poslední únorovou sobotu roku 2016
se uskutečnily v běšinské sokolovně tradiční
dětské šibřinky. Celé odpoledne vyhrávalo
dětem k tanci i dovádění duo „Lovci rytmů“.
Mezi krásnými maskami se nejčastěji
vyskytovali princezny, piráti, indiáni,
vodníci, ale přiletěl i motýl Emanuel
s makovou panenkou a mnoho dalších.
Všechny děti se výborně bavily, ať už při
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tanci nebo soutěžích, které jsme si pro ně
připravili. Zahrály si tradiční „židličky“,
lovily rybičky, soutěžily v točení obručí.
Domů si odnesly malý dáreček, který
si vylosovaly z osudí štěstí. Na dárečky
přispěla Komise kulturní a partnerství při
obci Běšiny. Velký úspěch měly i balonky,
z kterých si děti mohly nechat vytvořit
zvířátko či pirátský meč. (mš)

Místní knihovna
v roce 2015

Hasiči JPO III
V červnu 2015 schválilo OZ na svém
zasedání usnesení, kterým mění kategorii
zřizované zásahové jednotky Běšiny
z kategorie JPO V na JPO III. Iniciativa na
změnu vzešla z požadavků HZS PK, který
v této oblasti jednotku této kategorie
postrádá, a také od samotných hasičů
z Běšin.

V letošním roce jsou vypsány další dotační
tituly pro jednotky JPO III – na materiálně
technické vybavení, výstavbu a rekonstrukci
hasičských zbrojnic a nákup nových
dopravních automobilů. V průběhu března
bude podána žádost o dotaci na nový
dopravní automobil v hodnotě cca 1,2 mil.
Kč se spoluúčastí obce jen ve výši 10 %.

Změna kategorie přináší řadu požadavků na
zřizovatele i na členy zásahové jednotky.
Výjezdové časy zůstávají stejné, ale mění se
počet členů z dosavadních 8 na 12. Dalším
požadavkem je technické vybavení –
zásahový nehořlavý oblek, zásahová přilba,
boty, atd. Cena za kompletní sadu je cca 30
tisíc korun. Některé části byly již v minulých
letech nakoupeny a další se budou postupně
pořizovat, především z dotací EU a
Plzeňského kraje.

Rada obce Běšiny schválila zpracování
projektové dokumentace na výstavbu
nových garážových stání pro zásahovou
techniku tak, aby bylo vše připraveno pro
žádost o dotaci v průběhu léta letošního
roku.
Přejeme hasičům, aby jim jejich nadšení
vydrželo a měli co nejméně mimořádných
událostí. (vr)

Obec má na jednotky JPO III nárok na vyšší
dotace. V roce 2015 byla přiznána dotace na
nákup 4 ks dýchacích přístrojů, které jsou
také v požadavcích na vybavení jednotky.
Obec pořídila 1ks z vlastních zdrojů, 3 ks byly
pořízeny z dotace HZS za 91 tisíc Kč.
Jednotky této kategorie také přednostně
získávají vyřazená zásahová vozidla od HZS.
Po jednání by měl být k dispozici automobil
Foto: SDH Běšiny
CAS T 815.

Místní knihovnu Běšiny navštěvuje
pravidelně 33 čtenářů. V loňském roce
navštívili knihovnu 433 krát a půjčili si
celkem 1868 titulů, což činí průměrně 2,3
na jednoho občana za rok. Nejvíce se
půjčuje beletrie a dalším oblíbeným
artiklem jsou časopisy. Knihovna odebírá
8 titulů: Kreativ – Praktická žena, Květy,
Tina, Vlasta, Iris, Zahrádkář, Senát a
prozatím Bravo Girl.
Městská Knihovna Klatovy dodává na
propůjčení každoročně přibližně 550
nových knih, čímž se nabídka naší
knihovny pravidelně obměňuje.
Knihovna také nezahálí v osvětové
činnosti. Na letošní rok byly naplánovány
2 besedy se žáky Základní školy a mateřské
školy Běšiny. Mateřská škola již knihovnu
navštívila, žáci Základní školy Běšiny
návštěvu uskuteční v květnu.
V loňském roce získala knihovna také
jednu dotaci. Do místní knihovny byl
pořízen nový počítač včetně potřebného
vybavení a ve spolupráci s pověřenou
Městskou knihovnou Klatovy byl
zprovozněn automatizovaný systém
Clavius REKS. Dotace činila 63,68%, tj.
29.000,- Kč, celkové náklady byly tedy
45.538,- Kč. Poskytovatelem dotace bylo
Ministerstvo kultury ČR z rozpočtu
Odboru umění, literatury a knihoven. (jm)

SDH Běšiny
spadajících pod pravomoc Obecního úřadu
Běšiny, tedy Běšiny, Kozí a Úloh. Dnem 1. 2.
2016 byly do jednotky zařazeni: velitel
jednotky Rudolf Adamec, zástupce velitele
Jan Matějka, velitel družstva Václav Roubal
(SDH Úloh), strojníci Michal Matějka,
Ladislav Petrželka, Ladislav Podlaha, Václav
Schwarz (SDH Kozí), Andrej Olšavský,
František Duchek, hasiči Jan Guman, Karel
Zato v zásahového jednotce se udály změny. Langmayer, Patrik Toman, Václav Mayer,
Protože byla dnem 1. ledna 2016 zařazena do Radovan Madera.
vyšší kategorie - JPO III (jednotka sboru Být členem zásahové jednotky s sebou nese
dobrovolných hasičů obce s členy, kteří zodpovědnost. Každý hasič v jednotce je
vykonávají službu v jednotce požární proškolen nejméně 40 hodinami
ochrany dobrovolně, s územní působností teoretických i praktických znalostí ročně a
zpravidla do 10 minut jízdy z místa dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení
dislokace, výjezd jednotky do 10 minut od od lékaře, že je schopný a zdravotně
vyhlášení poplachu jednotce). Aby jednotka způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky
splňovala kriteria dle zákona, bylo nutné toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké
provést změny v zařazení a navýšit počet nároky jsou kladeny na nositele dýchací
členů v jednotce z řad všech tří SDH techniky a řidiče.
V uplynulých měsících se ve Sboru
dobrovolných hasičů Běšiny nic zásadního
neudálo. Opravená a zazimovaná technika
očekává svůj další provoz. Popřáli jsme
našim spoluobčanům do nového roku, pro
zábavu zorganizovali Hasičský bál, kde nám
vyhrávala Malá muzika Nauše Pepíka. Dále
probíhala příprava mladých hasičů na hru
Plamen. Tedy vše, jak má být.
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Takový kurz, tedy kurz pro nositele dýchací
techniky absolvovala celá jednotka ve dnech
12. 2. –13. 2. 2016. Prošli teoretickou částí
na učebně HZS Klatovy a praktickou částí
na polygonu (výcvikové zařízení) HZS
Košutka v Plzni. Praktická část probíhala
rozdýcháním při nasazené dýchací technice
na „nekonečném žebříku“ s „taháním“
břemene. Po tomto rozdýchání následoval
labyrint v tříčlenných týmech. Na první
pohled jednoduše vypadající úkon všechny
zmýlil a zúčastnění členi jednotky dostali
docela zabrat. A to ještě nebyl puštěný kouř.
Výcvik na polygonu je pro necvičeného
člověka hodně náročný, o to větší
zadostiučinění můžeme cítit, protože
všichni zúčastnění kurzu „Nositel dýchací
techniky“ jej úspěšně zvládli.
Jen čas nám ukáže, jestli rozhodnutí
požádat o zařazení do JPO III bylo správné.
(pl)

Rekonstrukce vodovodu v obci Úloh
jen k malému poškození na vstupu
a výstupu vrtné soupravy.

V létě loňského roku bylo
extrémní sucho a v obci Úloh se
projevil nedostatek pitné vody.
Studny, které byly vybudovány
v 60. letech minulého století,
nebyly svou vydatností schopny
pokrýt zvýšenou spotřebu vody
v letních měsících. Jedná se totiž
o povrchové prameny, které jsou
více závislé na počasí než
podzemní vrty. Bylo tedy nutné
pitnou vodu dovážet pomocí
cisteren, což zabezpečoval
správce
vodovodu,
firma
Vodospol, s.r.o.

Rekonstrukce probíhala od října do
prosince 2015 a celkové investiční náklady
dosáhly cca 750 tisíc korun.
V letošním roce Rada obce Běšiny rozhodla
o podání žádosti na dotace na
vodohospodářskou
infrastrukturu,
ze kterých by mělo být financováno
posledních 150 m vodovodního řádu
a případně vybudování nového zdroje vody.
Tím by měla být celková rekonstrukce
vodovodu v obci Úloh dokončena. (vr)

K nedostatku vody se v průběhu
léta přidala ještě porucha
hlavního řádu, která byla ovšem
odhalena až po několika týdnech,
protože
se
vyskytla
na
soukromém
odvodněném
pozemku a voda, která by se jinde Foto: archiv OÚ Běšiny
způsobilo další problém, a to utržení nánosů
v potrubí a ucpání hlavního vedení. Po
vyčištění tlakovým vozem se ale situace po
pár dnech znovu opakovala. Proto bylo
nutné zrekonstruovat dalších 450 m
vodovodu. V části obce, kde je již položen na
Při doplňování vody do místního rezervoáru komunikacích nový asfaltový povrch, byla
docházelo k tlakovým rázům ve vedení, což zvolena varianta podvrtávání tak, aby došlo
objevila na povrchu, odtékala do kanalizace.
Jelikož je i vodovod ze 60. let minulého
století, bylo rozhodnuto, že se neprovede jen
oprava poškozeného místa, ale celková
rekonstrukce s novým vedením po obecních
pozemcích.

Foto: archiv OÚ Běšiny

Co je nového ve fotbalovém klubu
TJ Sokol Běšiny?
Co nového ve fotbalovém klubu TJ Sokol
Běšiny? Fotbalové soutěže zatím spí zimním
spánkem, přesto zimní přípravy všech týmů
právě finišují a na konci března opět začne
boj o ligové body.

jednotek, ale bude postaráno i o kvalitní
regeneraci. V plánu jsou ještě 2-3 přátelská
utkání a naostro vše vypukne poslední
březnový víkend - 26.3. hraje běšinský tým
první jarní zápas v Měcholupech.

Nejinak je tomu v běšinském klubu.
Tréninky probíhají třikrát týdně - ve čtvrtek
ve vrhavečské hale spolu s týmem Strážova,
v pátek běhání na vytrvalost a na výbušnost
v Běšinech a v neděli hlavní fyzická „nálož“výběhy do lesů a kopců v okolí Běšin.
Sehrány byly již také dva přátelské zápasy s týmem Hrádku - prohra 1:4 (branku
vstřelil z PK Zdeněk Kolář) a výhra 2:1 nad
Železnou Rudou (branky: Vališ Jaroslav,
Vališ Miroslav). Od 3. 3 do 6. 3 proběhne
týmové soustředění v Soběšicích, kde tým
absolvuje několik vydatných tréninkových

Přes zimu došlo k několika pohybům
v kádru. Na půlroční hostování odešel do
Hrádku (I.B třída) nejlepší střelec mužstva a
„špílmachr“ Tomáš Matějka, do Kolince
(IV. třída), také na hostování, odešel
nejmladší člen kádru Jiří Vališ, věkem ještě
dorostenec. V Kolinci by měl nabírat
zápasovou praxi. Opačným směrem putuje
David Milfort, který bude v Běšinech také
půl roku hostovat. Hostování se změnilo
v přestup u Martina Lorence, který přišel
z Ježov a v loňském roce už za Běšiny hrál.
(lm)
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Komise KaP
připravuje
Na začátku roku se sešla komise kulturní a
partnerství při Obci Běšiny a naplánovala
některé akce na tento rok. Konat se bude
např. divadlo, na podzim zájezd, dýňování
nebo před vánoci výlet na adventní trhy.
Další nápady, které by společenský život
v Běšinech oživily, se stále rodí.
Členové komise a její příznivci měli
možnost přihlásit se na partnerskou
návštěvu Rém, která se uskuteční hned po
Velikonocích. Společně se zástupci naší
partnerské obce Lallingem budou
absolvovat nejen klasické oficiality, ale
podívají se i na některá zajímavá místa. Již
teď se těšíme na zážitky, které nám budou
vyprávět. (jm)

Z HISTORIE
Známý běšinský muzikant Karel Malát by letos oslavil 90 let
Velharticích, Hrádku u Sušice, ve Strážově,
na Opálce. Byl zakladatelem skupiny
MUSIC, hostoval ve skupině BLANKYT, byl
kapelníkem dětského hudebního souboru,
který byl složen z jeho žáků, a hrál
především
na dětských maškarních
zábavách. K tomu ještě hraní na pohřbech,
oslavách, svatbách, na masopustech,
ve volném čase psaní not,… Zkrátka, hudba
byla jeho vášní a nedá se říct koníčkem, ale
přímo KONĚM.

Foto poskytl L. Malát.

Jméno Karel Malát bylo známé nejen
v Běšinech, ale v celém klatovském regionu
po několik desetiletí. Tento známý hudebník
vychoval celé generace mladých muzikantů,
možná zrovna vy jste také byli jeho žáky a
dodnes ve vás žije vzpomínka na společné
hraní nebo se hraní stále aktivně věnujete.
Karel Malát byl synem známého běšinského
muzikanta počátku 20. století Hynka

I když byl díky hudbě maximálně vytížený,
zbylý čas věnoval své rodině. Od roku 1950
byl ženatý. Se svojí manželkou Lidmilou
(*1928) vychovali tři děti - Karla (*1951),
Ludmilu (*1954) a Luďka (*1955). Nejstarší
syn Karel se hudbě aktivně věnuje. Byl
kapelníkem skupiny Blankyt a po rozpadu
kapely se začal také věnovat vyučování dětí.
Maláta. Vyučil se kovářem, pracoval pro Momentálně učí hudbu v Kolinci a
poštu, největší část života strávil v klatovské v Hrádku.
Škodovce a před důchodem ve Společném Karel Malát byl nejen výborným
podniku v Lubech. Jeho celoživotní láskou muzikantem, hudebním pedagogem a
se ale stala hudba. Hudbě se učil u profesora vzorným otcem, ale i člověkem se zlatým
Vlčka na Lidové konzervatoři. Na vojně srdcem, který nedokázal nikoho odmítnout
v Domažlicích sloužil u Vojenského a každému se snažil maximálně vyhovět a
hudebního souboru. Hudbu vyučoval pomoci. Tento známý běšinský rodák
v Běšinech,
Kolinci,
Hlavňovicích, zemřel před deseti lety 17. 2. 2006, několik
dní před svými 80.narozeninami.
26. 4. 2016 by se dožil 90 let. (lm)

Běšiny dříve a dnes: “Vajcovna”
Fotografie dole (archiv OÚ Běšiny, pravděpodobně 20. nebo 30. léta 20. století):
vlevo v místě dnešní zastávky byla stodola, která patřila k “Vajcovně”. Skladovalo
a porcovalo se v ní maso a z druhé strany k potoku byl kuželník. Hostinec
“U Vajců”, na fotografii vpravo (zaslal pan František Beneš, pravděpodobně rok
1967), byl bourán v roce 1992 od června do prosince.

Prostranství dnes.
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Velikonoční nádivka podle Romana Vaňka
Velikonoční nádivku připravuje každý jiným
způsobem. Někdo přidává uzené maso,
někdo houby. Variací je nespočet. Vždy se ale
přidávají zelené bylinky, nejčastěji kopřivy představují symbol jara.

máslem a vysypeme strouhankou.
Rozprostřeme do něj nádivku a pečeme
v troubě rozehřáté na 140 stupňů 40 minut.
Dobrou chuť!

Přispějte i vy!

- veka (360 gramů),
- 60 g másla,
- 200 ml mléka,

smícháme se žloutky a mlékem a vlijeme do
mísy na zbylou polovinu veky.

- 4 vejce,

Z kopřiv otrháme lístky a vložíme je do
vroucí
osolené vody na dvě minuty, poté je
- špetka muškátového oříšku,
z horké vody vyjmeme a dáme je do misky
- 100 ml smetany,
s ledovou vodou. Jakmile kopřivy
- 1 lžička soli,
vystydnou, vymačkáme z nich vodu a
- pepř,
nahrubo je posekáme. Přidáme je
- 1 lžička másla na vymazání formy,
k namočené vece, ke které přidáme i veku
- 3-4 lžíce strouhanky na vysypání formy.
suchou, špetku pepře a muškátového oříšku,
Veku nakrájíme na kostky a půlku dáme sůl a smetanu. Vše důkladně promícháme.
sušit do trouby vyhřáté na 130 °C na 25 Bílky v míse osolíme a vyšleháme tuhý sníh,
minut. Žloutky oddělíme od bílků, který vmícháme nadvakrát opatrně k vece.
rozpustíme máslo a v misce ho metličkou Formu na biskupský chlebíček vymažeme
- 1,5 hrsti mladých kopřiv,

Chybí Vám nějaké informace v našem
zpravodaji? Můžete přispět i vy! Články,
fotky nebo náměty zasílejte na
zpravodaj@besiny.cz.
Upřednostňujeme dobré zprávy! Redakce
si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo
neuveřejnit.
Příspěvky
nejsou
honorovány.

PODĚKOVÁNÍ
Rodina Touškova a Dubských děkuje
všem, kteří se účastnili pátrání po
Miroslavu Touškovi.

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ - JARO 2016
Sobota 26. 3. 2016
Neděle 3. 4. 2016
Sobota 9. 4. 2016
Neděle 17. 4. 2016
Neděle 24. 4. 2016
Sobota 30. 4. 2016
Sobota 7. 5. 2016
Neděle 15. 5. 2016
Neděle 22. 5. 2016
Neděle 29. 5. 2016
Neděle 5. 6. 2016
Neděle 12. 6. 2016
Neděle 19. 6. 2016

15:00
16:00
16:30
16:00
14:00
17:00
14:00
16:00
17:00
16:00
16:00
17:00
16:00

TJ Měcholupy - S. Běšiny
S. Běšiny - S. Malý Bor
S. Velký Bor - S. Běšiny
S. Běšiny - TJ Nezamyslice
SK Bolešiny - S. Běšiny
S. Běšiny - Start Luby B
S. Hartmanice - S. Běšiny
S. Běšiny - S. Vrhaveč
TJ Sušice B - S. Běšiny
S. Běšiny - TJ Kašperské Hory
S. Hradešice - S. Běšiny
SK Klatovy B - S. Běšiny
S. Běšiny - Dukla Janovice

zasedání obecního zastupitelstva
B-klub: zdobení velikonočních
perníčků s Radkou Grösslovou
Ochotníci Bolešiny: SPARTAKYJÁDA
soutěž mladých hasičů “O pohár starosty obce”

22. 3. 2016

18:00 hodin, Eurocamp Běšiny

18. 3. 2016
15. 4. 2016
23. 4. 2016

17:00 hodin, Eurocamp Běšiny
19:30 hodin, Sokolovna Běšiny
Eurocamp Běšiny

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Běšiny v nákladu 350 výtisků. Neprodejné. Vychází 6x ročně.
Toto číslo vyšlo 8. 3. 2016. Uzávěrka dalšího čísla je 30. 4. 2016.
Autoři článků: František Vlček, Zdeňka Žatková, Petra Fričová, Marie Šťastná (mš), Marie Matějková (mm), Václav Roubal (vr),
Pavlína Langmayerová (pl), Luděk Malát (lm), Vendula Francová (vf), Jana Mixánová (jm).
Editor, korekce, grafika: Jana Mixánová. Fotografie bez uvedeného autora jsou staženy z www.pixabay.com.
Poznámky a komentáře: zpravodaj@besiny.cz. Elektronická verze zpravodaje na www.besiny.cz.
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