ZPRAVODAJ
Obce Běšiny
číslo 4/2016

Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda, začal nový školní rok. Přes léto byly opraveny rozvody vody ve školce a dětem byl pro jejich venkovní aktivity
postaven altán. V domu služeb byla vyměněna okna. V Kozí se činili a připravili několik zajímavých akcí. A jaký bude podzim? Prvního
října se uskuteční vítání občánků. Mezi již tradičními akcemi nechybí drakiáda, dýňování nebo lampionový průvod. Z investičních
akcí se připravuje kanalizace a chodník do kempu. V říjnu se také uskuteční volby do krajského zastupitelstva, tak nezapomeňte přijít
volit!
Tým Vašeho zpravodaje

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
30. srpna byla v Eurocampu Běšiny
představena koncepce protipovodňových
opatření na Drnovém potoce. Pozvána byla
široká veřejnost. Koncepci zpracovala firma
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Zástupci této firmy představili koncepci
liniových opatření a suchých poldrů, vše je
zpracováváno společně s Obcí Vrhaveč
a Městem Klatovy.
Tato koncepce byla zpracována na základě
koncepce Povodí Vltavy a projednána
s Krajským úřadem. Realizace opatření
může být financována z dotačního titulu
Podpora prevence před povodněmi
Ministerstva zemědělství ČR. V případě

liniových opatření může být financován až
do výše 85%, nebo až do výše 95% v případě
liniových opatření s retencí. Stavbu by
realizovalo Povodí Vltavy. Opatření jsou
navržena tak, že klíčový vliv budou mít suché
nádrže, poldry, které se naplní v případě
povodně. Jeden by měl vzniknout pod
Úlohem, druhý pod Běšinami a třetí nad
Neznašovy. Poldry by byly doplněny
liniovými opatřeními typu hráze a dalšími
opatřeními jako jsou zábrany a čerpadla.
Tato koncepce byla zpracována především
proto, aby ukázala, jaký vliv budou mít
povodně na majetky, které leží v záplavovém
území. (jm)

SVOZ “N” ODPADŮ
A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Např: 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.

DATUM SVOZU:
24. 9. 2016
Úloh
Běšiny
Kozí

8:00 - 9:00
9:05 - 10:50
11:00 - 11:45

Pozvání ke studiu Zimního semestru VU3V na téma
,,Genealogie - Hledáme své předky“
Prázdniny uběhly jako voda a i na studenty
VU3V čeká další studium zimního semestru
na téma ,,Genealogie - Hledáme své
předky“.

genetice a v neposlední řadě se také dozvíme
o rodové kronice a pořádání srazů.

To vše nás čeká již v úterý 27. září 2016 od
13:30 hodin ve školícím sálu Eurocampu
Pan Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D. nás Běšiny.
v šesti přednáškách seznámí s genealogií a Přednášky se budou konat pravidelně 1 x za
jejími dějinami, zasvětí do tvorby 14 dní, vždy v úterý od 13:30 hodin.
rodokmenu, rozšíří nám znalosti Zveme mezi nás i nové posluchače se
o příbuzenství ve světě, o matrikách, zájmem o studium tohoto tématu. Pokud je
o využití archivních materiálů ke studiu Vám 50+, nebo jste invalidní důchodce,
předků, vývoji našich příjmení, genealogii a přijďte mezi nás, rádi Vás přivítáme. (mm)
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Obecní úřad Běšiny
Běšiny 150, 339 01 Klatovy
obec@besiny.cz
www.besiny.cz
tel.: 376 399 130

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚŠINY
Mateřská škola
Během hlavních prázdnin se MŠ dočkala nového altánu a
barevných sedátek se stolky. Altán byl postaven na místě
dětského bazénu, který již nevyhovoval bezpečnostním a
hygienickým požadavkům. Děkujeme firmě Truhlářství pana P.
Mayera z Kozí a všem jeho zaměstnancům za vstřícný přístup.
Zároveň byly z důvodu havarijního stavu opraveny rozvody
vody v budově MŠ.
V přípravném týdnu se konalo slavnostní pasování
předškoláků s přehlídkou školních aktovek, děti dostaly na
památku pohádkovou knihu s věnováním a tričko s potiskem.
Ve školním roce 2016/2017 nastoupí do MŠ 28 dětí.
Zúčastníme se řady akcí, viz webové stránky školy.
Info a fotogalerie na našich stránkách organizace
wp.zsamsbesiny.info
www.skolka-besiny.rajce.idnes.cz

Základní škola
Ve školním roce 2016/2017 nastoupilo do základní školy
43 žáků, kteří jsou nově rozděleni do 3 tříd.
I. třída - 1. a 2. ročník, 16 žáků - třídní učitelka Mgr. Zdeňka
Žatková,
III. třída - 3. ročník, 9 žáků - třídní učitelka Jitka Petrusová,
II. třída - 4. a 5. ročník 18 žáků - třídní učitelka Mgr. Zdeňka
Uldrychová.
Ve školním roce 2016/2017 nabídneme opět alespoň jeden
zájmový útvar, stále zde působí ZUŠ z Nýrska, kde se žáci věnují
hře na hudební nástroj a výuce zpěvu. Přihlásit se mohou noví
žáci v ZŠ.
Základní škola i mateřská škola byla vzorně připravena na
zahájení nového školního roku 2016/2017 a touto cestou děkuji
všem, kteří se na této přípravě podíleli - firma P. Mayera z Kozí
a jeho zaměstnanci, A. Boháč a jeho zaměstnanci, zaměstnanci
OÚ Běšiny. Děkujeme za finanční podporu zřizovateli školy.

Foto: ZŠ a MŠ Běšiny

Školní družinu navštěvuje 25 žáků, činnost je velmi pestrá. Všem
školákům i zaměstnancům školy přeji úspěšný školní rok
2016/2017.
Mgr. Zdeňka Žatková
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Běšiny, okres Klatovy,
příspěvková organizace

Pouť na Bartoloměji
Poslední prázdninovou neděli, 28. srpna,
jsme se tradičně, letos již po 13. sešli
u Sv. Bartoloměje u Běšin. Letošní pouť
doprovázelo extrémně horké počasí, takže
se poutníci při své pouti od kostela
Navštívení Panny Marie v Běšinech až
ke Sv. Bartoloměji pěkně zapotili. Procesí se
zúčastnilo přibližně 30 poutníků včetně

hasičům, kteří se postarali o občerstvení.
U Sv. Bartoloměje pak následoval tradiční Pivo a limo teklo proudem.
program. Po přivítání všech poutníků Naši přátelé z Lallingu si pak odvezli domů
starostou Ing. Vlčkem a předsedkyní výslužku v podobě šumavských koláčů.
Partnerschaftsverein Běšiny – Lalling – Pouť se vydařila a už se těšíme na příští rok,
Rémy (partnerského spolku) paní Marianne kdy se u Sv. Bartoloměje setkáme již
Maisch následovala mše svatá, celebrovaná počtrnácté. (jv)
neodmyslitelně patří.

páterem Vendelínem a páterem Horákem.
13 přátel z naší partnerské obce Lalling, Poté předvedlo Šermdivadlo Clatonia své
kteří zatím nevynechali ani jeden ročník. šermířské umění ve hře „Zamilované
V čele průvodu šel páter Vendelín Zboroň, dějiny“.
farář z Velhartic, který během cesty Mši svatou a následně k poslechu a tanci
seznámil poutníky s tajemstvím růžence.
zahrála jako tradičně Malá Muzika Nauše
Během několika přestávek si všichni Pepíka. Největšího úspěchu se při tak
poutníci zazpívali a pomodlili se, což k pouti horkém počasí dostalo dobrovolným
Foto: Filmpro
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ZPRÁVY Z OBCE
V Kozí to přes léto žilo
Hasiči z Kozí připravili přes léto několik
zajímavých akcí. V červenci proběhla již
tradiční Neckyáda a v srpnu nás pozvali na
pohádku O šípkové Růžence,
kterou
ztvárnilo divadlo Kord v srdci z Nýrska.
Začátkem září se představil divadelní spolek
Černoch z Černíkova s mysliveckou taškařicí
Prach a broky. Účast byla výborná a všichni
se náramně bavili. (jm)
Fotky k článku T. Holý.
obecenstvo se bavilo

Neckyáda

divadelní spolek Kord v srdci

divadelní spolek Černoch z Černíkova

Navštívili jsme Linderhof a Bad Tölz
Komise kulturní a partnerství uspořádala
další ze svých zájezdů. Tentokrát jsme 3. září
navštívili již třetí z velkolepých zámků
Ludvíka II. Bavorského, zámek Linderhof.
Plán byl daný, počasí objednané. Ale co čert
nechtěl, vyskytlo se hned několik problémů.
Prvním bylo již v pátek odpoledne shánění
náhradníků. Druhým v sobotu ráno
technické problémy našeho autobusu, který
měl nakonec téměř hodinu zpoždění. Tímto
se nám ale plán nezměnil, nechali jsme si
dostatečnou časovou rezervu. Bohužel do
třetice jsme uvízli v koloně na dálnici směr
Innsbruck a Itálie.

málo času na ostatní objekty v parku
u zámku, které byly neméně zajímavé.
Většina z nás si nenechala ujít Venušinu
jeskyni, největší uměle vytvořenou jeskyni
v Evropě. Po prohlídce zámku Linderhof,
který by se dal svojí velikostí označit jako
královská vila, jsme pokračovali směr Bad
Tölz. Příznivcům seriálu Big Ben (v originále
Der Bulle vom Tölz) nemusím představovat.
Malebným městečkem nás provedly
průvodkyně Silvia a Birgit s tlumočníky
Honzou a Jindřiškou. Procházka malebným
městem byla velmi příjemná.

Po dlouhé cestě domů jistě všichni
Naštěstí jsme mohli prohlídku zámku s potěšením zalehli do svých postelí a
přehodit. Bohužel kvůli zpoždění jsme měli narovnali záda a nohy. Děkujeme všem
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výletníkům za přízeň. Budeme se snažit ji
nezklamat a připravovat stále tak zajímavé
poznávací výlety. (jm)
Foto: J. Vítovec a J. Mixánová

Eurocamp Běšiny - hodnocení sezóny 2016
Návštěvnost kempu se oproti loňskému
roku mírně zvýšila, bylo zde ubytováno
1 682 turistů. Většina návštěvníků byla
z Česka, mezi ostatní národnosti patří
nejvíce Německo a Holandsko. Již druhým
rokem jsme se vrátili k původnímu způsobu
napouštění koupaliště. Voda byla včas
a celou sezónu, což návštěvníci velmi
oceňují a postupně se začínají vracet, hlavně
do karavanů a stanů. Ale nic to nemění na
tom, že koupaliště potřebuje celkovou
rekonstrukci.
Jako už každý rok i v loňském roce zde byl
pořádán dětský den. Dále v Eurocampu
proběhl již několikátý sraz příznivců
škodovek, sraz nadšenců pro veterány
a druhým rokem nás navštívili členové
Volvo klubu, kteří zde zorganizovali sraz s
bohatým programem.
Další akcí bylo
pořádání kynologického soustředění
s jedním z nejlepších trenérů p. Grygarem,
který zde bude pořádat ještě několik
soustředění během září a října. Začátkem
září proběhl další sraz Škoda Teamu.

Foto: archiv OÚ Běšiny

Podařilo se nám sehnat novou klientku, Na podzim nás čeká týdenní cyklistický kurz
která zde pořádala v červenci kurz aerobiku průmyslové školy z Plzně a jak jsem psala již
výše, kynologické soustředění s p.
a na příští rok si již objednala 15 chatek.
Grygarem,
které proběhne v měsících září a
Návštěvnost tenisových kurtů se zvedla
říjen. (rd)
téměř o 50%.

Již téměř 10 let s námi poznáváte bavorské příhraničí

Kurparkfest, Lalling 2009, Foto: J. Mixánová

Stezka v korunách 2010, Foto: J. Mixánová

Zdá se to jako včera, kdy jsme poprvé
objednali autobus s cílem vyvézt Vás za
hranice. Tématem těchto zájezdů bylo od
začátku přiblížit bavorskou kulturu, přírodu
a lidi. V roce 2007 jsme uskutečnili první
zájezd s komisí partnerství při Obci Běšiny
a navštívili Dům divočiny v Ludwigsthalu a
bavorskou zemskou výstavu ve Zwieselu.
Následovaly výlety do partnerské obce
Lallingu např. na korunovaci královny
mostu, do feng shuei parku, hnčířské dílny
pana Pfluga, různé festivaly nebo na
zlatokopeckou slavnost do Hundingu.
Nejpopulárnější však byly zářijové výlety na
Stezku v korunách, Orlí hnízdo,
Neuschwanstein, Mnichov a Dachau,

Orlí hnízdo 2012, Foto: J. Vítovec
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Herrenchiemsee, nyní v září na Linderhof a
zájezdy na vánoční trhy do Norimberku,
Pasova, Regensburgu a Mnichova. Váš
zájem o výlety neopadá, což nás utvrzuje
v tom, že se Vám líbí a třeba to i děláme
dobře. (jm)

Mostfest 2013, Foto: archiv OÚ Běšiny

Mnichov 2014, Foto: archiv OÚ Běšiny

Fotbalový přehled - TJ Sokol Běšiny - Okresní přebor mužů
Z nového ročníku Okresního přeboru je
odehráno pět kol a situace běšinského týmu
má zatím k ideálu daleko. Předposlední
místo a pouhé získané dva body z patnácti
možných, to vypovídá za vše.
Kde hledat příčinu? Opět stará, stále se
opakující bolest. Tým není schopný se ani na
jeden zápas sejít v nejsilnějším možném
složení. To se pak ve vyrovnaném okresním
přeboru těžko hraje, když ostatní týmy
v nejsilnějším složení nastupují. Stále se
někdo ze zápasů omlouvá nebo dává
přednost jiným aktivitám. Vrcholem bylo
domácí utkání s Hradešicemi (1:6), které
běšinský tým odehrál v deseti lidech a ještě
musel chytal Karel Vítovec (ač jsou v týmu
tři brankáři - dva byli na dovolené, třetí
nepřijel). Karel sice „čapal“ jako Petr Čech,
ale ostudě nezabránil.

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

Družstvo
S. Vrhaveč
S. Hradešice
SK Malý Bor 1929
SK Bolešiny
Dukla Janovice
TJ Sušice B
Start Luby B
TJ Měcholupy
S. Hartmanice
S. Velký Bor
TJ Nezamyslice
FK Budětice 2012
S. Běšiny
TJ START DEŠENICE

Záp.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0
4
5
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
0
0

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

0
1
0
1
1
1
2
2
2
3
4
4
4
5
5

Skóre
19:4
14:6
12:6
17:12
15:12
17:12
8:6
7:7
10:14
5:15
7:18
7:13
6:14
11:16

Body
13
13
12
11
11
9
9
9
7
3
3
2
2
1

Penalty +
0
2
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0

Penalty 1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
1

Tabulka po 3. kole

Hráči musí dát hlavy dohromady, dokud je
čas, a uvědomit si, co chce každý pro tým
obětovat. S takovým přístupem bude jinak
Foto: L. Malát, nástup k utkání v Měcholupech
sestup do III. třídy nevyhnutelný. (lm)
12. kolo (1. předehrávané) - 13. 8. 1. kolo - 28. 8. BĚŠINY-JANOVICE A naprázdno, tak byl celý zápas fotbalovější,
VELKÝ BOR-BĚŠINY 1:1 (0:0) PK 4:1 2:2 (2:0) PK 4:5 branky: Petrželka Fr. škoda nastřeleného břevna V. Matějkou
branka: Vlk Tomáš
(PK), Vališ M.
v 5. minutě - zápas se mohl ubírat jiným
První utkání nového ročníku provázela Pouťové utkání se silným týmem Janovic. směrem.
spousta nepřesností, jak už to v prvních
zápasech bývá. Bod zvenku je dobrý, Ale!
Z tohoto hřiště už tým dokázal několikrát
přivézt i body tři!

V prvním poločase super výkon, vedení 2:0.
Ve druhém dějství ale Janovice přeply na
vyšší rychlost a za bod nakonec můžeme být
rádi. Opět prohra na penalty = velká slabina
13. kolo (2. předehrávané) - 21. 8. našeho týmu.
BĚŠINY-MALÝ BOR
1:3 (0:2) 2. kolo - 3. 9. MĚCHOLUPY A branka: Kolář Zdeněk
BĚŠINY 2:1 (2:1) branka: Petrželka
Fr.
(PK)
Malý Bor měl velice dobré jaro minulého
ročníku a v tomto trendu pokračují Utkání hrané netradičně v sobotu
i v ročníku novém. Jasná a zasloužená výhra dopoledne. Ač náš tým vyšel bodově
hostů.

Foto: L. Malát, zápas s Janovicemi
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3. kolo - 11.9. BĚŠINY- HRADEŠICE
1:6 (0:2) branka: Bulka Radek
Totální výbuch. Výprask. Ostuda. Ale ne
ostuda těch deseti hráčů, kteří k domácímu
zápasu nastoupili, ale těch, co na zápase
nebyli! Jedničkou na hřišti byl brankář (!)
Karel Vítovec, který dalších šest, sedm
tutovek hostů zlikvidoval. (lm)

Dům služeb
Od 26. 9. 2016 bude nově otevřena
KOSMETIKA A PEDIKÚRA
v domu služeb.
Objednávky na tel.: 737 821 354.
Těší se na Vás Štěpánka Růžičková.

V domě služeb byla v létě vyměněna okna.
Pro Vaši potřebu zde funguje knihovna,
kadeřnictví a nově od 26. září také
kosmetika a pedikúra, takže o náš
vzhled bude kompletně postaráno.

KADEŘNICTVÍ
Věra Pikhartová
Objednávky na tel.: 775 590 101
Pracovní doba:
Po: zavřeno

MÍSTNÍ LIDOVÁ
KNIHOVNA

Út 9-12
St 13-17

Provozní doba:

Čt 9-12

Po 15-18

Pá 9-11

Čt 15-17

So 10-13

Přispějte i vy!

Bioodpad

Chybí Vám nějaké informace v našem
zpravodaji? Můžete přispět i vy! Články,
fotky nebo náměty zasílejte na
zpravodaj@besiny.cz.

- přírodní, organický odpad ze zahrad a zelených ploch, pevný
rostlinný odpad a rostlinné zbytky.

Upřednostňujeme dobré zprávy! Redakce
si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo
neuveřejnit.
Příspěvky
nejsou
honorovány.

- zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat a všechny další
bioologicky nerozložitelné odpady.

zastupitelstvo
vítání občánků
pouť v Kozí
volby do krajského zastupitelstva
Drakiáda
Dýňování
Lampionový průvod
zájezd na vánoční trhy

Do hnědých kontejnerů na bioodpad patří:

Mezi bioodpad nepatří:

20. 9. 2016
1. 10. 2016
2. 10. 2016
7. a 8. 10. 2016
8. 10. 2016, 14:00 hodin
29. 10. 2016
18. 11. 2016
10. 12. 2016

Eurocamp Běšiny
OÚ Běšiny
Kozí
sraz u Sokolovny
Sokolovna
sraz u Zenitu
Rothenburg

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Běšiny v nákladu 350 výtisků. Neprodejné. Vychází 6x ročně.
Toto číslo vyšlo 14. 9. 2016. Uzávěrka dalšího čísla je 31. 10. 2016.
Autoři článků: Zdeňka Žatková, Marie Matějková (mm), Luděk Malát (lm), Radka Dubská (rd),
Jan Vítovec (jv), Jana Mixánová (jm).
Editor, korekce, grafika: Jana Mixánová.
Poznámky a komentáře: zpravodaj@besiny.cz. Elektronická verze zpravodaje na www.besiny.cz.

6

