ZPRAVODAJ
Obce Běšiny
číslo 2/2016

Vážení spoluobčané,
konečně tu máme opravdové jaro a s ním i další číslo zpravodaje. Během března a dubna žila škola a školka čilým životem, o čemž
svědčí jejich bohatá fotogalerie na “Rajčeti”. Komise kulturní a partnerství uspořádala před Velikonocemi v kempu zdobení
velikonočních perníčků a po Velikonocích se zástupci Obce společně se zástupci Lallingu rozjeli do Francie na partnerskou návštěvu
Rém. V dubnu jsme uspořádali s ochotníky z Bolešin divadelní představení, které mělo obrovský úspěch. V Klatovském deníku vyšel
celostránkový článek o letci Františku Červeném, jehož část jsme se rozhodli Vám zprostředkovat. Toť malá ochutnávka toho, co Vám
na těchto stránkách přinášíme.
Tým Vašeho zpravodaje

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se konalo 22. 3. 2016,
účastnilo se třináct zastupitelů, dva se
omluvili. Na úvod se držela minuta ticha za
oběti, které nepřežily teroristické útoky
v Bruselu tentýž den.
Pan starosta informoval o dotacích na akce
pro letošní rok - výstavba chodníku v úseku
Běšiny – Eurocamp, územní plán, vybavení
SDH, vodovod Úloh, dále o možnostech
pozemkových úprav nebo specifikaci pojmu
aktivní zóna ve značení povodňových území.
Dalším bodem byla Zpráva o činnosti policie
ČR – obvod Kolinec.

Zastupitelé přijali rozpočtové opatření a
zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Běšiny.
Diskuze se dotkla např. témat: zápis dětí do
MŠ (kritéria přijetí, kapacita MŠ, apod.),
doplnění bezpečnostních prvků na různých
místech v obci v silničním provozu (chybějící
přechod pro chodce v blízkosti obecního
úřadu, značka začátek obce ve směru od
Hubenova, …), obnova zařízení v restauraci
Eurocamp, zlepšení úklidu v obci.

ČESKÁ POŠTA Běšiny
Omezení provozu dovolená
PO 16. 5.

14:00-16:30

ÚT 17. 5.
ST 18. 5.
ČT 19. 5.

8:00-9:00
14:00-16:30

PÁ 20. 5.

ZAVŘENO

OZNÁMENÍ

Boží muka v Hořákově prohlášena
kulturní památkou
Ministerstvo kultury prohlásilo začátkem
tohoto roku boží muka v Hořákově za
kulturní památku.
Zděná boží muka kapličkového typu vytváří
prvek lidové architektury v prostoru malé
návsi v obci Hořákov, který v minulosti
býval pouze samostatným statkem
(hospodářským dvorem). Lovecký zámeček
vystavěn při hospodářském dvoře před
rokem 1800, má zbudovaný kvalitní park
s hodnotnými dřevinami. Boží muka jsou
datována před rokem 1800, zachycena na
mapě Stabilního katastru z roku 1837.
Prohlášením za kulturní památku bude
zabezpečena jejich historická hodnota. (jm)

Oznamujeme občanům, že
firma Rumpold bude od května
provádět svoz odpadu každý
sudý týden. Nejbližší termíny
svozu SKO jsou:
17. 5., 31. 5., ...

POUTĚ V BĚŠINECH
26. 6. Úloh
3. 7. Běšiny
28. 8. Bartoloměj
2. 10. Kozí
Obecní úřad Běšiny
Běšiny 150, 339 01 Klatovy
obec@besiny.cz
www.besiny.cz
tel.: 376 399 130

Foto: J. Mixánová
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ŠKOLA BĚŠINY
Co je nového ve škole?
V masopustním čase 9. 2. 2016 se žáci
i učitelé proměnili v princezny, čaroděje,
víly, klauny a jiné neznámé bytosti a
společně si zasoutěžili, zatančili a pobavili
nejen při muzice, ale i při vědomostních a
pohybových soutěžích, které si pro ně
připravili starší spolužáci. A úsměvy na
tvářích potvrdily radost a spokojenost.
Tentokrát jsme měli masku úplně všichni!
V březnu proběhly dvě tvořivé dílny, v MŠ
byl dán základ proutěnému domečku na
zahradě, který poskytne dětem nový prostor
na hraní a stín v slunném počasí a v ZŠ jsme
si vyrobili motýlka z pedigu, který ozdobil
nejednu běšinskou domácnost.
7. 4. 2016 jsme navštívili místní knihovnu
v Běšinech a s paní Vlčkovou, knihovnicí,
pohovořili o knihách, o tom, jak se stát
členem a půjčovat si knihy domů. Každý žák
dostal pěknou omalovánku.

Los, Lucia Elizabeth Dubská, Vojtěch
Kohút.

14. 4. 2016 se vybraní žáci školy zúčastnili
okrskového kola ve vybíjené v Klatovech.
Turnaj jsme sice nevyhráli, ale vzorně jsme
15. 4. 2016 proběhla na ZŠ beseda s Policií reprezentovali nejen naši školu, ale i svou
ČR. Tisková mluvčí klatovské policie Dana obec.
Landmanová pohovořila se žáky
o nebezpečí, číhající na silnicích, doma i na
internetu. Doufám, že se těmito radami
budou naši žáci opravdu řídit. Odměněni
jsme byli pěknými drobnostmi, které
užijeme při pohybu na silnicích.
Besedy:
16. 3. 2016 jsme navštívili Hasičský
záchranný sbor Plzeňského kraje
v Klatovech. Po besedě s velitelem směny
jsme si prohlédli vybavení a techniku sboru.
Na závěr nám hasičská směna předvedla
vyprošťování
zaklíněného
řidiče
z automobilu při dopravní nehodě. Žákům
se líbilo a jako poděkování předali moc hezký
obrázek, který namalovala Lucinka Šťastná.
Do Klatov jsme jeli vlakem a z této cesty měli
Soutěže:
žáci nový zážitek, protože někteří jeli tímto
V březnu 5. ročník absolvoval školní kolo
dopravním prostředkem úplně poprvé!!!
matematické Pythagoriády a 18. 3. 2016
proběhla
celostátní
matematická
olympiáda MATEMATICKÝ KLOKAN (2. 5. ročník). Nejúspěšnější řešitelé – Filip

A příště se pochlubíme úspěchy na poli
uměleckém, lépe řečeno výtvarném. Těšte
se!
Mgr. Zdeňka Žatková, ředitelka

Foto ZŠ a MŠ Běšiny. Podrobně + foto na
našich stránkách wp.zsamsbesiny.info.

4. 3. 2016 jsme zorganizovali školní kolo v recitaci. Žáci se pečlivě připravili a
možná bychom zkusili příští rok kolo okrskové.
II. kategorie

I. kategorie
1. místo – David Hrach

1. místo – Leona Stachová

2. místo – Tereza Tomanová

2. místo – Magdalena Hrachová

3. místo – Eliška Podlahová

3. místo – Julie Anna Vítovcová
Gratulujeme!!!
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ZPRÁVY Z OBCE
Spartakyjáda v běšinské Sokolovně
15. dubna 2016 zažila běšinská sokolovna
úžasný kulturní zážitek. Komise kulturní a
partnerství při Obci Běšiny pozvala
Ochotnické divadlo z Bolešin, aby u nás
představili své nové představení. Vloni
vystupovali s francouzskou komedií „Jó,
není to jednoduché“ a letos si pro nás pan
JUDr. František Strnad připravil autorskou
hru Spartakyjáda.
Děj komedie se odehrává v současnosti, kdy
do obyčejné české hospody zavítá prezident
nadace, která má organizovat spartakiádu
2016, Zpytihněv Ptáček, a začne hledat
správné adeptky pro skladbu „Žena
s nákupní taškou“. Představení obsahovalo
mnoho vtipných zápletek, které vyplývaly
z r ů z n o r o d o s t i ž e n s k ý c h p o v a h , a Foto: Hana Sádlíková Jakubčíková, archiv F. Strnad
komických situací, kdy se mezi ženy
cvičenky přidají dva muži v nejlepších
letech v přestrojení. Herecký um ochotníků
Letní semestr VU3V na téma ,,Včelařský V úterý 27. 9. 2016 od 13:30 hodin
skvěle doplňovaly kostýmy a scéna, které
rok“ byl již 14. realizovaným kurzem při zahájíme ,,Zimní semestr“ na téma
navrhla paní Olga Myšková.
Provozně ekonomické fakultě České ,,Genealogie. Hledáme své předky“, které
Představení mělo u diváků velký ohlas,
zemědělské univerzity v Praze. Se 14 je v dnešní době velice atraktivní. Pokud
pokud tak mohu usuzovat dle salv smíchu,
studenty jsme se v 6 přednáškách by Vás toto téma lákalo, je Vám 50+ a
které celé představení doprovázely.
seznámili
s velice zajímavým tématem, chtěli by jste si zpříjemnit čas a navíc se
Představení navštívilo devadesát diváků. Je
rozšířili jsme si znalosti nejen o samotných dozvědět, jak se tvoří rodokmen,
hezké vidět, že ochotnické divadlo pořád
včelách,
ale i ve včelařské terminologii. V příbuzenství ve světě, vývoj našich
žije a má mezi občany úspěch. (mš)
květnu se zúčastníme s absolventy příjmení, genealogie a genetika, rodové
promoce, při které seniorští studenti kroniky a srazy a mnoho dalšího, přijďte
o b d r ž í " O s v ě d č e n í o a b s o l u t o r i u mezi nás, rádi Vás přivítáme. (mm)
Univerzity třetího věku“.

Rozloučení s letním semestrem

O pohár starosty obce
Dne 23. 4. 2016 jsme pořádali již pátý ročník
soutěže pro mladé hasiče „O pohár starosty
obce“ v pěkném prostředí Eurokempu
Běšiny. Počasí nám bylo po celou dobu
soutěže nakloněno, sprchlo až v odpoleních
hodinách po vyhlášení vítězů.

Na své si přišli nakonec i vedoucí družstev,
pro které byla připravena soutěž v motání
hadice naslepo. Asi si dovedete představit,
jaká to byla zábava. Musím konstatovat, že
náš vedoucí mladých hasičů je velmi
šikovný, protože se umístil na 3 místě.

Pro soutěžící družstva byly připraveny
disciplíny požární útok a štafeta dvojic. Pro
jednotlivce pak štafetový běh na 60 m
s překážkami. Družstvo našich dětí se
umístilo na pěkném 6. místě.

ponechá, bylo nutné
koupit pohár nový. Ten
věnovala Obec Běšiny.
Díky našim dalším
sponzorům - firmám

Vinotéka Hlaváč Klatovy a Drokoz Běšiny
nechyběly pro soutěžící družstva dary a
hlavně poháry pro vítěze. Sponzorům tímto
děkujeme za jejich přízeň.

Na závěr bych poděkovala všem, kteří se
podíleli na přípravě a zdárném průběhu
Soutěže se tentokrát zúčastnilo 16 družstev Putovní pohár si nakonec odvezlo družstvo s o u t ě ž e a r o v n ě ž n a z a b e z p e č e n í
z 10 sborů v kategorii mladší a starší děti, mladých hasičů z Bystřice nad Úhlavou a to občerstvení. (pl)
včetně našeho, a dále přes 40 soutěžících již čtvrtým rokem.
jednotlivců v kategorii dívky a chlapci. P r o t o ž e e x i s t u j e
Ne jvzdále ně jší družstvo p řije lo až nepsané pravidlo, kdy
z Jihočeského kraje ze vzdálené obce Dolní družstvo, které vyhraje
Bukovsko. Chybělo málo a letošní soutěž by 3 roky po sobě, si
vyhráli.
putovní pohár

Foto: SDH Běšiny
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Třídění odpadů v obci
Každý si během svého života pořídí
nejrůznější věci, které se časem tak jako tak
promění v odpad. O osudu věcí, ať už
starých, rozbitých nebo nových, funkčních a
moderních, rozhodujeme především my
sami. Protože vyhodíme-li například
plastový kelímek do „obyčejné“ popelnice,
končí tak na skládce či ve spalovně odpadů.
Nedáme tak použitému materiálu šanci na
další využití a jednoduše jej znehodnotíme.
Pokud však některý odpad správně
roztřídíme, může se proměnit ve spoustu
užitečných věcí.
Zamysleli jste se někdy nad tím, co všechno
končí v popelnicích? Ne?! Tak se podívejte
na obrázek od společnosti Eko-kom, který
ukazuje skladbu odpadu v domácnosti.

Jak s odpady nakládat a kam s nimi

kancelářský papír, krabice, lepenka, dále
obálky s fóliovými okénky a nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Nepatří sem
celé svazky knih, zbytky tapet, papírové
kapesníky a ubrousky, papírová plata od
vajec, jednorázové pleny, mastný nebo
jakkoli znečištěný papír, protože tento
materiál již nelze dále recyklovat.

Je to jednoduché. Třídění odpadů začíná již
u nás doma a je pouze na nás a na našem
rozhodnutí, kam daný odpad vyhodíme.
Barevné nádoby na tříděný odpad jsou
v obci umístěny na veřejně přístupných
místech. Na každé nádobě je přímo
nalepena informace o tom, co do ní patří a
nepatří. O vývoz těchto odpadů se v obci Sklo se může vhazovat buďto do zeleného
nebo bílého kontejneru. V obci máme pouze
stará společnost RUMPOLD-P s.r.o.
Žluté kontejnery na plasty se v obci vyváží zelené kontejnery, takže barevné i bílé sklo
1 x za 14 dní, od května do srpna pak každý se vhazuje jednotně do tohoto kontejneru,
týden. Patří do nich především PET láhve, který se vyváží 1 x za měsíc. Patří sem
kelímky od mléčných výrobků, sáčky, fólie, skleněné nádoby, láhve od vína, alko
plastové tašky, obaly od pracích, čistících a i nealko nápojů, sklenice od kečupů a
kosmetických přípravků, obaly od CD, zavařenin, střepy, tabulové sklo z oken a
polystyren, další výrobky z plastů nebo dveří. Nepatří sem autoskla, porcelán,
keramika, zrcadla, znečištěné sklo, varné
sklo, obrazovky, PC monitory, zářivky či
běžné žárovky.
Hnědé kontejnery jsou určeny na
bioodpad pocházející převážně z údržby
zahrad a z kuchyní. V zimě se vyváží 1 x za
měsíc, přes léto pak každý týden. Mezi
biologicky rozložitelný odpad patří
především tráva, listí, seno, sláma, piliny,
zbytky rostlin a květin, plevel, zemina,
menší kousky větví keřů i stromů, štěpky,
spadané ovoce, zbytky zeleniny a ovoce,
okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek,
čajové sáčky, kávová sedlina. Nepatří sem
zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy, skořápky od
vajec, popel, cigarety. Biologický odpad
p a t ř í t a k é d o d o m á c í h o

Zdroj: EKO-KOM

Pouze 35 % odpadu skutečně do popelnic na
směsný odpad patří, dalších 65 % může
každý z nás třídit. Produkce odpadů se totiž
každým rokem zvyšuje a měli bychom
zajistit, aby se využitelné suroviny dále
využívaly a recyklovaly. 72 % obyvatel České
republiky aktivně třídí odpad a považuje to
za běžnou součást každodenního života.
V roce 2014 každá česká domácnost
v průměru vytřídila 44 kg papíru, 25 kg
plastů a 27 kg skla. Podařilo se tak
zrecyklovat 75 % celkové produkce
obalových materiálů.

například i nápojové kartony jako jsou
krabice od džusů, mléka apod. Nepatří sem
samozřejmě plastové obaly znečištěné
nebezpečnými látkami jako je motorový
olej, barvy, kyseliny, dále jinak znečištěné
obaly například od bahna, písku,
stavebního materiálu, mastné obaly se
zbytky potravin nebo čistících přípravků,
PVC, kabely atd. Důležité je, aby PET láhve
byly před samotným vyhozením do
kontejneru sešlápnuté či zmačkané.
Modré kontejnery na papír se vyváží taktéž
1 x za 14 dní. Patří sem veškeré neznečištěné
papíroviny, jako jsou časopisy, noviny,
knihy bez vazby, sešity, letáky, katalogy,
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kompostu/kompostéru, který může poté
obohatit půdu o potřebný humus.
V domácnostech však vznikají další a další
odpady, které se musí také nějakým
způsobem třídit, mají například
nebezpečné vlastnosti nebo mohou ohrozit
zdraví lidí a životní prostředí. Mezi takovéto
odpady patří pneumatiky, vysloužilé
elektrospotřebiče, nebezpečné a

velkoobjemové odpady, textil atd. Tyto
odpady se mohou buďto odvážet do
sběrných dvorů nebo odevzdat při
mobilních svozech, které provádí opět
společnost RUMPOLD-R s.r.o. Nejbližší
sběrný dvůr je v Klatovech v ul. Dr. Sedláka.
Má pevně stanovenou provozní dobu a
vymezené druhy odpadů, které sem lze
bezúplatně odložit.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad
se sbírá v obci 2 x ročně, na jaře a na podzim.
Občané obce jsou na tento sběr vždy
upozorněni. Mezi nebezpečný odpad patří
barvy, laky, lepidla, oleje, znečištěné obaly a
textilie, kyseliny, pesticidy, autobaterie,
monočlánky, baterie, zdravotnický odpad a
také léky. Prošlé léky lze bez jakéhokoli
problému vrátit přímo do lékárny.
Velkoobjemový odpad je takový, který se
kvůli své velikosti nevejde do popelnice.
Jedná se například o nábytek, lednice,
mrazáky, televize, rádia, různé
elektrospotřebiče, pneumatiky, zářivky,
koberce, linolea, matrace, umyvadla,
toalety, kuchyňské linky atd.
Elektrospotřebiče se mohou zdarma
odevzdat do sběrného dvora nebo existují
místa zpětného odběru, která jsou označena
a jsou to například některé prodejny elektra.
Textil a nositelné oblečení je možné
věnovat charitě nebo Českému červenému
kříži, který se postará o jeho další rozdělení
potřebným. V obci je zaveden sběr textilního
odpadu do bílé sběrné nádoby, která je
umístěna na prostranství před obecním
úřadem. Vyváží se 1 x za 14 dní a je možné do
ní odložit veškeré nepotřebné ošacení, ložní
prádlo, bytové textilie, záclony, ručníky,
ubrusy, párovou nositelnou obuv nebo i

hračky. Samozřejmě sem nepatří koberce,
matrace, molitan, stany a spací pytle,
znečištěné a mokré textilie. Na nádobě je
uveden návod k použití a popis, co do nádoby
patří a nepatří. Veškeré věci, které chceme
vhodit do tohoto kontejneru, musí být
zabalené v igelitových taškách nebo pytlích,
aby nedošlo ke znehodnocení materiálu.
Společnost RUMPOLD-P s.r.o. v obci
zajišťuje i vývoz sběrné nádoby na použité
tonery z tiskáren. Papírová krabice na
tento materiál je umístěna v budově P á r p ř í k l a d ů n o v ý c h v ý r o b k ů
obecního úřadu a vyváží se dle potřeby na z n e j č a s t ě j i v y t ř í d ě n ý c h a
zavolání.
recyklovaných materiálů
Sběr železného šrotu zajišťoval Recyklované plasty mají široké využití.
každoročně před Velikonocemi Sbor Produktem z nich je tzv. regranulát, což je
dobrovolných hasičů. Letos bohužel tento vstupní surovina pro výrobu nových
s b ě r n e p r o b ě h l a s n e j v ě t š í plastových výrobků. Z PET lahví mohou
pravděpodobností ani nebude a to kvůli vzniknout zátěžové koberce, oděvy, výplně
nízké výkupní ceně železa. Výkup kovů a zimních bund, případně nové láhve. Plast se
železa probíhá prostřednictvím výkupen také zpracovává na stavební a zahradní
druhotných surovin. Do kovů patří železné prvky, jako jsou ploty, zahradní nábytek,
i neželezné kovy, jako je hliník, měď, olovo kompostéry atd. Pěnový polystyren se
apod. Nepatří sem plechovky od barev a zpracovává do izolačních tvárnic případně
jiných nebezpečných látek, domácí lehčeného betonu a dalších tepelných
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení.
izolací. Z nápojových kartonů se vyrábí
Komunální (směsný) odpad je dán
záměrně až na konec celého článku o třídění
odpadů. Budete totiž hodně překvapeni,
kolik místa vám zbyde v „obyčejné“
popelnici po důkladném roztřídění odpadu.
Popelnice slouží k ukládání zbytkového
odpadu, který nelze jinam vytřídit. Jedná se
o popel, smetí, zbytky masa, kosti, skořápky
od vajec, exkrementy, běžné žárovky,
keramika, hygienické potřeby, vatové
tyčinky, silně znečistěné a nevratné obaly.
Samozřejmě do popelnice nepatří žhavý
popel, stavební odpad, škodlivé látky,
bioodpad, kovy atd., prostě vše ostatní, co
jsme si již vytřídili výše. Popelnice se přes
zimu vyváží 1 x za týden, ale nyní od května
se přechází na svoz každý sudý týden tj.
17. 5., 31. 5. atd. V případě, že vám nepostačí
popelnice, lze na obecním úřadě zakoupit
igelitové pytle za 18 Kč, které dáte ke své
popelnici a ty budou normálně vyvezeny.
Co s odpady nedělat
Odpady nesmíme spalovat v kotlích,
kamnech, protože jejich spalováním vznikají
jedy, které následně dýcháme. Jakmile
vlijeme například olej do odpadu nebo
spláchneme léky a chemikálie do záchodové
mísy, vše se dostane do kanalizace a dojde ke
znečištění vody. Volně do přírody odpad
také neukládáme a nevyhazujeme.
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buďto papír vysoké kvality, nebo se lisují
stavební desky, které poté slouží jako
podlahová krytina.
Papír se recykluje a opětovně vyrábí
v papírnách. Recyklovat se dá až 7 x, protože
s každou další recyklací se zkracuje papírové
vlákno a poté už se nedá použít vůbec.
Každodenně využíváme recyklovaný
toaletní papír, noviny, krabice z lepenky,
sešity či kancelářský papír. Jako další
výrobek lze jmenovat papírové brikety či
stavební tepelné izolace. Obaly od vajíček či
ruličky od toaletního papíru jsou už tím
nejméně kvalitním papírem, proto se již
nedají zrecyklovat a patří do směsného
odpadu.
Sklo má jednu velkou výhodu a tu, že ho lze
neomezeně stále dokola recyklovat.
Nejčastěji se vyrábí obalové sklo, což jsou
nejrůznější láhve na alko i nealko nápoje,
dále to jsou skleněné výrobky nebo ho lze
použít k výrobě tepelných izolací či skelných
vat.
A co říci závěrem - pamatujte, ještě než
cokoli vyhodíte, zkuste se zamyslet, jestli by
to nešlo znovu použít, ať už jakkoli. Určitě to
má smysl! (vf)
Fotografie k článku: V. Francová

Partnerská návštěva Rém 2016
Jako každé dva roky, i letos těsně po
Velikonocích, tj. od úterý 29. března do
neděle 3. dubna, jsme společně s našimi
přáteli z partnerské obce Lalling navštívili
naši spřátelenou obec Rémy v severní
Francii.

odpovídala i dobová architektura, které
dominoval překrásný chrám Notre Dame
(pozn. v severní části Francie se nachází cca
9 si navzájem hodně podobných chrámů
v gotickém stylu; Notre Dame = Matka
Boží). S průvodkyní jsme si prošli celé

Foto: P. Schießl

Náš společný výlet začal v brzkých ranních
hodinách v Běšinech, odkud jsme dvěma
auty vyrazili do Lallingu, kde jsme se
připojili k našim německým přátelům a
společně vyrazili na 1000 km a 12 hodin
dlouhou cestu autobusem do Rém.
Program nás čekal skvostný. První den...
Paříž! Po dvouhodinové okružní jízdě
centrem Paříže s německým průvodcem a
procházce po historické židovské čtvrti
Marais nás čekal oběd v místní restauraci
l´Alsacien s alsaskými specialitami. Jedna
pizza (Crepe) střídala druhou. Sladké, slané,
salámové, sýrové... bylo z čeho ochutnávat.
Po obědě už na nás čekala vyhlídková loď na
Seaine „Bateaux du Pont Neuf“, která nás
provezla znovu celou historickou částí
Paříže. Měli jsme tak možnost prohlédnout
si to nej, co město nabízí, tentokrát ale z jiné
perspektivy. Po hodinové plavbě jsme se
vrátili zpátky do Rém, kde na nás čekaly naše
hostitelské rodiny, které nás pozvaly k sobě
na večeři. Naše česká „delegace“ strávila
příjemný večer v tradiční bavorské
„Biergarten“ včetně bavorského piva
i přesto, že jsme byli ve Francii.
Druhý den… Senlis, ležící půl hodiny jízdy
od Rém. Překrásné malebné historické
městečko, které bylo jako první hlavním
městem Francie a sídlem králů. Tomu

historické jádro města s velice zajímavým
výkladem celé jeho historie. Bohužel počasí
se moc nevydařilo i přesto, že jsme jej měli
objednané. Téměř celý den nám propršel.
Avšak dvě a půl hodiny trvající gurmánský
zážitek v restauraci v „Auberge du
Marronnier“ nám nechal alespoň na chvíli
zapomenout na nepříznivé počasí.
Odpoledne jsme navštívili místní Muzeum
"Mémoire des Murs" (Muzeum grafiti).
Ovšem nejednalo se o pouliční umění, které
je vidět na některých fasádách, vlacích apod.,
ale o jedinečnou sbírku odlitků
„vyškrabávaných děl“ ve středověkých
věznicích, válečných zákopech a dokonce
i historických dřevěných lodí. Jde o největší
a jedinou sbírku tohoto druhu na světě! Syn
zakladatele muzea nás provedl třemi
poschodími plných těchto unikátů a poskytl
nám odborný výklad o původu a samotném
vzniku těchto děl.

v celé Francii (pozn. dokonce dvakrát větší
než chrám Notre Dame v Paříži). Jak jsme
se dozvěděli od průvodkyně, monstróznost
katedrály a její unikátnost oslnily dokonce
i vojska za první a druhé světové války
natolik, že ji ušetřila bombardování.
Dochovala se tak neponičená do dnešní
doby. Nejen katedrála, ale i ostatní přilehlé
budovy, univerzita, čítající 28 000
studentů, dávají místu osobitý ráz a
jedinečnost, která předčí dokonce
i samotnou Paříž. Po společném obědě ve
čtvrti "Saint Leu" v restauraci le Quai –
Quai Belleu jsme se vydali na prohlídku
zahradní části města, kde mezi jednotlivými
zahrádkami nejsou cestičky pro pěší
přístup, ale vodní kanály, a je proto nutná
loďka, abyste se dostali ke své zahrádce.
Celou tuto oblast je možné projet v rámci
skupinových plaveb. Tuto možnost jsme si
přece nemohli nechat ujít. Zbytek dne jsme
strávili ještě v centru města a “tradá” zpátky
do Rém.
Poslední den návštěvy byl "volnější" co se
programu týkalo. Po snídani jsme vyrazili
do nedalekého soukromého pivovaru "Petit
Brasserie Picarde" v Grandfresnoy, kde
jsme kromě prohlídky a výkladu k výrobě
piva, ochutnávky místních produktů a
společného oběda, měli možnost si
vyzkoušet tradiční místní deskové
společenské hry. Jak jinak utužit společné
přátelství než při dobrém jídle a společných
hrách.
Odpoledne nás čekal volný program. Naše
česká výprava vyrazila do 10 km vzáleného
města Compiegne. Po nákupu místních
výborných sýrů a vín jsme se stylově
rozloučili s Francií v místní kavárně u šálku
dobré kávy. Po večeři v již zmíněné bavorské
hospůdce jsme se všichni opět sešli
u autobusu a vyrazili na cestu domů.
V příštím roce 2017 navštíví Francouzi
Lalling a samozřejmě také Běšiny. Termín
je již stanoven od 17. do 23. dubna 2017 a
téma celé návštěvy „Flucht, Asyl und
Migration“ (uprchlíci, azyl a migrace).
(Pozn.: Téma je stanoveno EU, na které
bude v roce 2017 možné čerpat finanční
prostředky.) (jv)

Večer jsme strávili všichni společně,
Francouzi, Češi a Němci v místním
společenském sále, kde po oficialitách
následovala společná večeře ve formě
švédských stolů a hudba, která hrála nejen
Více fotografií najdete
k poslechu.
www.facebook.com/KomiseKaP
V pátek nás čekal výlet do 100 km vzáleného
městečka Amiens. Další skvostné historické
město s největší katedrálou Notre Dame
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Hrdinové mezi námi
30. března vyšel v Klatovském deníku
celostránkový článek o místním rodákovi
Františku Červeném (*20. 4. 1918 - †24. 8.
1989), hrdinovi druhé světové války a
pilotovi britského Královského letectva.
Přinášíme Vám výtah z tohoto článku, jehož
autorem je PhDr. Daniel Švec.
František Červený se narodil do rodiny
malorolníků, kde krom něho vyrůstaly ještě
tři sestry. Vyučil se na holiče, ale již v té době
miloval létání a byl členem Pošumavského
aeroklubu. Zde prodělal první civilní pilotní
výcvik a získal diplom pilota. Později také
vystudoval pilotní školu v Hradci Králové.
Toužil se stát stíhačem. Tento kurz
navštěvoval v roce 1938 v Praze – Kbelích.
Po začátku druhé světové války se přihlásil
do odboje a spolu s dalšími absolvoval
dlouhou cestu přes poražené Polsko,
následně padl do zajetí Sovětské armády.
Pod vedením podplukovníka Svobody pak
putoval do Suzdalu. Pplk. Svoboda se snažil,
aby byli vojáci co nejdříve přesunuti na
západ. V dubnu roku 1941 byli příslušníci
východní skupiny propuštěni ze zajetí a
transportováni do Moskvy, dále do Oděsy,

nepřátelské území byl velice nebezpečný.
Ve své stíhačce Spitfire přispíval
k oslabování německého letectva, útočil na
základny nepřítele a doprovázel spojenecké
bombardéry.
Po válce se vrátil do osvobozené vlasti.
Nejprve byl povýšen až na poručíka letectva,
ale po únoru 1948 byl bez udání důvodu
z armády propuštěn. Nevoli tehdejší
společnosti vůči západním letcům
pociťovali i jeho potomci. Vysoce
kvalifikovaní stíhací piloti, elita národa,
skončili na místech, která byla hluboce pod
jejich kvalifikací. František Červený, držitel
Čs. válečného kříže 1939, Čs. medaile Za
zásluhy I. stupně, Čs. medaile za chrabrost a
mnoha dalších nakonec skončil jako řidič
Varny, Instanbulu až do palestinské Haify. nákladního automobilu, průvodčí, poté
Velká část bývalých příslušníků Svobodovy i vlakvedoucí a nakonec jako traktorista
armády zůstala na blízkém východě, někteří v JZD Běšiny.
z nich se vyznamenali při obraně Tobrúku.
Po sametové revoluci byli naši letci
Františka Červeného však čekala jiná cesta.
Z Haify v červenci 1941 pokračoval rovnou
na britské ostrovy, kde byl nakonec přijat do
služby v britském Královském letectvu.
Výcvik ukončil v roce 1943. Každý let nad

rehabilitováni. Mnozí se toho již bohužel
nedožili. František Červený zemřel ve věku
71 let, jen pomyslný krok od listopadových
změn. In memoriam byl povýšen na
podplukovníka. (výtah z článku jm)

Fotbalový přehled
Na konci března se naplno rozjela jarní část
sezóny Okresního přeboru mužů. Po sedmi
odehraných kolech je situace zamotaná. Po
podzimu již téměř odepsané Hartmanice a
Kašperské Hory na jaře vítězí a nebezpečně
se dotahují na týmy před sebou. Soutěž
nemá jednoznačného favorita, výsledky
všech týmů jsou strašně vyrovnané a každý
poráží každého. Situace našeho týmu se
zhoršila po prohře v Hartmanicích, které
tak ztrácí na náš tým sedm bodů, Kašperské
Hory bodů šest. Hraje se ještě o osmnáct
bodů a náš tým musí hodně zabrat, aby se
nemusel do poslední chvíle strachovat o
sestup do III. třídy!

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

Záp.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

+
17
13
12
11
11
10
10
10
9
10
7
8
7
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
7
8
9
9
10
10
10
11
10
13
12
13
15

Skóre
81:28
37:26
39:40
47:34
46:26
45:44
46:40
31:35
35:46
40:47
36:40
31:54
28:52
30:60

Body
51
37
35
34
32
31
30
29
29
27
25
23
19
18

PK +
1
2
4
0
3
1
3
3
1
3
0
3
3
0

PK 1
0
3
1
2
2
3
2
3
0
4
2
1
3

Malému Boru, aby se na nás bodově dotáhl.
16. kolo
(1:0)

18. kolo BOLEŠINY-BĚŠINY 1:1 (1:1)
PK
5:3, branka: Vališ M.
VELKÝ BOR-BĚŠINY 3:0

Ubojovaný zlatý bod z nejmenšího hřiště na
Na Velký Bor tradičně moc neumíme, okrese.
jednoznačná a zasloužená prohra.
19. kolo BĚŠINY-LUBY B 2:3 (2:2),

17. kolo BĚŠINY-NEZAMYSLICE 4:1 branky: Vališ M., Kolář Z.
(3:0), branky: Kolář Z. 2x; Milfort D. Škoda ztracených bodů z domácího hřiště,
14. kolo MĚCHOLUPY-BĚŠINY 1:2
2x
zvlášť když jsme hráli v nejsilnější možné
(0:0), branky: Vališ M., Milfort D.
sestavě.
Zatím nejpovedenější zápas jara, co se
První jarní utkání = překvapivé vítězství ze
výsledku týká. Ač výsledek vypadá 20. kolo HARTMANICE-BĚŠINY 1:0
hřiště favorita.
jednoznačně, nebýt Lukáše Maláta, který (0:0)
15. kolo
BĚŠINY-MALÝ BOR 1:3
zlikvidoval penaltu a jasnou tutovku hostů ve Prohra se zachraňujícími se Hartmanicemi
(0:2), branka: Bulka R.
druhém poločase, mohlo být hůř.
bude ještě dlouho mrzet, ale ruku na srdceTotálně zpackaný zápas, ve kterém se
nebyli jsme lepším týmem. (lm)
nedařilo vůbec nic. Umožnili jsme tak
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DĚTSKÝ DEN
se uskuteční 29. května 2016
v Eurocampu Běšiny od 13:30 hodin.
Tentokrát na téma

“KAMARÁDI Z VEČERNÍČKŮ”
Čekají na Vás stanoviště s oblíbenými
postavičkami jako Pat a Mat, Večerníček,
Rákosníček apod.
Těšíme se na účast!

Zájezd na zámek Linderhof
Zájezd, který se uskuteční 3. září 2016, je již obsazen. Omlouváme
se všem, na které nezbylo místo. Autobus jsme obsadili během 4
dnů. Jako vždy přijímáme kontakty na náhradníky v případě, že se
někdo odhlásí. Děkujeme za pochopení!
Komise kulturní a partnerství při Obci Běšiny

Přispějte i vy!

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ - JARO 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

16:00
17:00
16:00
16:00
17:00
16:00

kurz keramiky
koncert v rámci festivalu “FDH”
dětský den
školní slavnost
Škoda sraz
zájezd na zámek Linderhof

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

24. 5. 2016
27. 5. 2016
29. 5. 2016
18. 6. 2016
17. - 19. 6. 2016
3. 9. 2016

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.

17:00 hodin, keramická dílna Vika
19:00 hodin, kostel Běšiny
13:30 hodin, Eurocamp Běšiny
Chelčice
Eurocamp Běšiny
již obsazeno

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Běšiny v nákladu 350 výtisků. Neprodejné. Vychází 6x ročně.
Toto číslo vyšlo 11. 5. 2016. Uzávěrka dalšího čísla je 30. 6. 2016.
Autoři článků: Zdeňka Žatková, Marie Šťastná (mš), Marie Matějková (mm), Luděk Malát (lm),
Pavlína Langmayerová (pl),Vendula Francová (vf), Jan Vítovec (jv), Jana Mixánová (jm).
Editor, korekce, grafika: Jana Mixánová.
Poznámky a komentáře: zpravodaj@besiny.cz. Elektronická verze zpravodaje na www.besiny.cz.
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