ZPRAVODAJ
Obce Běšiny
číslo 6/2016

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním Vám přinášíme poslední letošní obecní zpravodaj. Během adventu se uskutečnilo mnoho akcí - vánoční
jarmark, sportovní ples s mikulášskou tématikou, s Komisí Partnerství jsme navšívili vánoční trhy v dalším německém městě,
v běšinském kostele byl vánoční koncert, který měl obrovský úspěch. Mnoho vánočních akcí proběhlo a probíhá také v základní a
mateřské škole. Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a všechno dobré do roku nového!
Tým Vašeho zpravodaje

Poplatek ze psů
v roce 2017

Pracovníci Obecního úřadu
v Běšinech Vám přejí příjemné
prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do Nového roku!

Poplatek ze psů bude schválen na
zastupitelstvu 20. 12. 2016. Jeho výše bude
uveřejněna na webových stránkách obce.
Poplatek uhraďte do 15. 2. 2017.

PDO v roce 2017
Aktuální poplatky za svoz odpadu budou
schváleny na zastupitelstvu 20. 12. 2016.
Jejich výše bude uveřejněna na webových
stránkách Obce Běšiny.
Povinnost uhradit poplatek je do konce
ledna. Poplatek můžete uhradit hotově na
OÚ Běšiny nebo převodem na účet
č. 821148379/0800 jako variabilní symbol
uveďte číslo dle tabulky níže, přičemž “x” je
číslo popisné nebo číslo evidenční. Do
zprávy pro příjemce uveďte ještě Vaše
jméno. Na způsobu vyzvednutí známek na
popelnice se v případě platby na účet
domluvte na OÚ Běšiny.

ČESKÁ POŠTA Běšiny
Omezení provozu
Česká pošta Běšiny
oznamuje, že
30. 12. 2016
bude po celý den
ZAVŘENO.

Jízdní řád
Od 11. 12. 2016 došlo ke změně jízdního
řádu autobusové linky 432050 KlatovyBěšiny-Čachrov-Javorná-Železná Ruda.
Jízdní řád je ke stažení na webových
stránkách Obce Běšiny.

Děkujeme za pochopení.

Způsob uvedení variabilního symbolu

trvale hlášení (č.p.)
rekreační objekt (č.p.)
rekreační objekt (č.e.)

Běšiny
x
11x
1111x

Kozí
2x
22x
222x

Hořákov
3x
33x
333x

Příklad: Objekt v Kozí s číslem 64:
- jako trvale hlášení byste uvedli VS 264,
- pokud by se jednalo o rekreační objekt s číslem popisným, byl by VS 2264,
- a pokud by se jednalo o rekreační objekt s číslem evidenčním, byl by VS 22264.
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Úloh
4x
44x
444x

Rajské
5x
55x
555x

Hubenov
6x
66x
666x

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚŠINY
Letošní rok utekl doslova jako voda. Rádi se si rádi zazpívali písničky, které se společně
s vámi podělíme s děním v MŠ i ZŠ na závěr naučili. 21. 12. 2016 jedeme se žáky ZŠ opět
na divadelní představení do Klatov, které se
roku 2016.
V MŠ proběhlo několik akcí. Děti i dospělí si jmenuje Pohádky na Vánoce. Těšíme se.
vyrobili v tvořivé dílně velmi pěkné vazby
motivované Vánocemi.
Soutěž Naše zahrádka

Zpívání u vánočního stromečku
20. 12. 2016 v 16.30 hodin si s námi přijďte
zazpívat
známé
vánoční
koledy
k vánočnímu stromu u Zenitu.

Sponzorský dar
Naše žákyně Petra Latková se umístila na Žáci ZŠ a MŠ Běšiny děkují firmě
1. místě v soutěži Českého zahrádkářského Autodoprava FAMA, František Majer a
Ukázka dravců
Firmě
Václav
Vaněk,
DROKOZ,
Stejně jako loni i letos nás navštívili svazu v kategorii od 6 do 10 let.
DRAVCI. V pátek 2. 12. 2016 přijel pan Kunc 7. 10. 2016 se konalo slavnostní vyhlášení za poskytnutý sponzorský dar, za který se
Střední školy
zemědělské a koupila stavebnice do MŠ a herní prvek do
a přivezl s sebou své opeřené kamarády – v sále
školní zahrady ZŠ.
sýčka obecného a sokola stěhovavého. potravinářské v Klatovech.
A jako bonus přivezl malého ježka. Žáci se
během vyprávění dozvěděli nejen plno Vánoční snídaně, vánoční besídka a Poděkování
zajímavostí, ale mohli si i dravce nadílka
Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří
prohlédnout zblízka a pohladit.
Ve čtvrtek 22. 12. 2016 v 6.45 hodin se darovali ve školním roce 2015/2016 naší
společně sejdeme ve ŠD na vánoční snídani, škole peněžní či nepeněžní sponzorský dar.
Mikulášská nadílka
na kterou se všichni moc těšíme. Ochutnáme
5. 12. 2016 nechyběla ani u nás pekelná cukroví, které si společně napečeme Žáci , děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ přejí všem
návštěva. Malí i dospělí se snažili čertům a v pondělí 19. 12. 2016 a doneseme si i nějaké krásné prožití vánočních svátků, hodně
Mikuláši s andělem zazpívat písničku, říci dobroty od maminek. Také si rozkrojíme pevného zdraví, štěstí, klidu a pohody
básničku. Byli jsme obdarováni pekelnou jablko, zapálíme prskavky a při poslechu v nastávajícím roce 2017.
koled si prozradíme naše tajná přání.
nadílkou – chutnou.
Dopoledne proběhne besídka pro žáky a
Za celý kolektiv
zaměstnance
naší školy a možná přijede
Divadlo
i Ježíšek s dárky :-)
29. 11. 2016 jsme se společně s dětmi MŠ
Mgr. Zdeňka Žatková
vydali do Klatov do divadla na hudební
ředitelka Základní školy a Mateřské školy
pořad s písničkami Pavla Nováka. Děti i žáci
Běšiny, okres Klatovy, příspěvková
organizace

Foto: ZŠ a MŠ Běšiny
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Tvořivá dílna v MŠ
Ve středu 23. 11. 2016 se v MŠ sešli rodiče a
děti na předvánoční tvořivé dílně. Cílem
bylo nazdobit dřevěné ramínko tak, aby
mohlo být využito jako vánoční výzdoba. O
nápady nebyla nouze a všechny výrobky se
povedly. Nechybělo občerstvení ani veselá
nálada. Dorazily také babičky a tatínkové a
zahanbit se opravdu nedali. Věříme, že
v této tradici budeme pokračovat

Přerušení provozu
v MŠ
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Od 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 bude přerušen
provoz v MŠ Běšiny. V MŠ bude obnoven
provoz od 3. 1. 2017.
K uzavření mateřské školy dochází po
dohodě se zřizovatelem z provozně –
technických a ekonomických důvodů.
Mgr. Zdeňka Žatková
ředitelka školy

Foto na stránce: ZŠ a MŠ Běšiny
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ZPRÁVY Z OBCE
Lampionový průvod aneb cesta k perníkové
chaloupce
Vánoční jarmark
Jak se již stalo tradicí i letos prošel naší
vesnicí lampionový průvod. Ačkoliv počasí
vypadalo nevalně, účast byla velmi vysoká.
Sešlo se na 70 dětí a s nimi spousta
dospělých. Jako v předchozích ročnících
i tentokrát jsme se sešli před místní pivnicí a
za svitu lampionů, lucerniček a doma
vyráběných světýlek jsme vyrazili na
hodinovou cestu, která vedla ulicemi
a kolem místních rybníků. V čele s Jeníčkem
a Mařenkou jsme všichni úspěšně dorazili
na místní hřiště kde na děti čekala cestička
odvahy k perníkové chaloupce. Odměnou
pro děti byly perníčky a pro všechny byl
vrcholem celého večera překrásný
ohňostroj. Těšíme se na další ročník
lampionového průvodu. (em)
Foto: Vl. Hosnedl z Chotěšova

O první adventní neděli proběhl již
tradičně v Běšinech vánoční jarmark.
Mnozí z nás se jistě radují ze zakoupení
věcí na jarmarku, kde byla široká nabídka
nejen s vánoční tématikou. Stejně jako
v předchozích letech jsme se všichni sešli
u slavnostního rozsvícení vánočního
stromečku, kde jsme přivítali počátek
adventu a popřáli si krásný předvánoční
čas. Žáci ZŠ Běšiny nám zazpívali krátké
pásmo koled, čímž nám slavnostně
završili naše předvánoční setkání. Moc
tímto děkujeme jim i paním učitelkám.
Všem přejeme krásné a klidné prožití
vánočních svátků a opět se na vás těšíme
v příštím roce. (av)

Sportovní ples – Mikulášská
Letošní plesová sezóna v Běšinech byla zahájena o prvním
prosincovém víkendu Sportovním plesem, letos nazvaným jako
"Mikulášská". Po několika letech došlo ke změně termínu, kdy
se ples přesunul z 25. 12. na dřívější termín, konkrétně 3. 12.
Tématicky byl ples zaměřen na blížící se svátek sv. Mikuláše.
Účastníkům plesu byly rozdány čokoládové figurky čerta, jako
půlnoční překvapení se v sokolovně objevili čtyři hroziví čerti,
kteří pak společně s Mikulášem vylosovali lidem "Pekelné
štěstí".
Padesát návštěvníků se pobavilo a zatančilo si při tónech kapely
Zenit z Klatov, která dříve vystupovala pod názvem Spirála a
v Běšinech zahrála již po několikáté. Letos byla posílena o
známého hudebníka Milana Matouše, rodáka z Kozí,
momentálně ředitele Základní školy v Hlavňovicích.
Organizátoři plesu děkují všem přítomným za účast a podporu.
(lm)

Rozsvícení vánočního stromečku. Foto: ZŠ a MŠ Běšiny

Jeden z čertů - jméno necháme jako kvízovou otázku pro čtenáře.
Své tipy zasílejte na zpravodaj@besiny.cz. Foto: M. Malátová
Mikuláš v podání Vladislava Stacha losuje
Pekelné štěstí. Foto: M. Malátová
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Natáčení pořadu KRASOHLED
"Dobré poledne, dobrý podvečer, dobrý
večer a nakonec také dobrou noc." Právě
těmito slovy bude pan JUDr. František
Strnad uvádět pořad Krasohled, který točil
štáb televize Filmpro ve čtvrtek 8. 12.
v běšinské sokolovně. Tento pořad se bude
v roce 2017 vysílat každý den v půl dvanácté
dopoledne, v půl šesté večer, v osm večer a
o půlnoci - proto tato slova úvodem.
Natáčení bylo přístupné veřejnosti.
Zahájeno bylo vystoupením žáků Základní
školy, kteří zazpívali pásmo písniček a
zahráli na flétny. Zazpívali též dvě žačky
z Mateřské školky.
Poté už si vzal slovo moderátor pořadu, pan
JUDr. František Strnad a postupně natočil
čtyři rozhovory s osobnostmi, které jsou
nějakým způsobem spojeni s Běšinami a
Vendelín Zboroň a JUDr. František Strnad. Foto: Jan Stankiewicz
okolím.
První rozhovor vedl s ředitelkou Zakladní a
Mateřské školy, paní Mgr. Zdeňkou
Žatkovou. Paní ředitelka pohovořila
a dobrých vztazích mezi školou a
zřizovatelem školy, Obcí Běšiny. Zmínila též
úspěchy školáků na okresní i krajské
úrovni.

Pořad zakončil čtvrtým rozhovorem pan
Mgr. Vendelín Zboroň z velhartické farnosti,
který káže u zříceniny kostela svatého
Bartoloměje při tradiční pouti. Pan Zboroň
pohovořil zejména o svém dospívání a
hledání cesty ke svému životnímu poslání,
dráze duchovního.

Druhý přišel na řadu starosta obce, pan Ing.
František Vlček. Otázky byly směřovány
hlavně na jeho třicetileté působení v čele
obce, pohovořil též o výstavbě Eurocampu,
rekonstrukci kostela a obnově pouti na
Svatém Bartoloměji.

Natáčení trvalo zhruba dvě a půl hodiny a po
sestříhání a upravení do finální podoby se
začne vysílat v únoru nebo březnu na televizi
Filmpro. Televize Filmpro vysílá kabelově
(Neznašovy, Vrhaveč a dále ke Klatovům) a
na internetu, což je jediná možnost pro
obyvatele Běšin a okolí. Od začátku roku už
by na této televizi měly běžet upoutávky na
pořad Krasohled s přesným termínem
vysílání.

Třetí rozhovor absolvovala paní Andrea
Valdmanová, jako zástupkyně Komise
Kulturní a Partnerství při Obci Běšiny. Pana
Strnada zajímala historie obce Běšiny, akce
proběhlé v roce 2016 a též připravované
akce na rok 2017.

Pořad Krasohled natáčí televize Filmpro
postupně ve vesnicích po celém klatovském
okrese. Tvůrci si zakládají na tom, že
v pořadu zaznívají jen kladné věci, to je
ostatně i motto celé televize Filmpro - žádné
havárie, bouračky, neštěstí, ale naopak věci,
které se ve vesnicích povedly. A proč se
natáčelo zrovna v sokolovně? Pan Strnad
hraje též v ochotnickém spolku, který již
dvakrát vystupoval v Běšinech v sokolovně
a podle svých slov si pan Strnad toto místo
oblíbil.
Kdo chce tedy vidět rozhovory
s osobnostmi, které jsou spojené
s Běšinami, ať sleduje pozorně od začátku
roku 2017 upoutávky na radinovské televizi
Filmpro. (lm)

Setkání důchodců
Na první prosincový den naplánovala obec
Běšiny pro své důchodce tradiční setkání.
Letos se začátek akce musel posunout
o hodinu dříve z důvodu zajištění dopravy.
Důchodci, kterých bylo 58, se sešli již
v 16 hodin v Eurocampu v Běšinech. Na
úvod promluvil pan starosta, který všechny
přivítal a řekl pár milých slov. Poté již
následovalo občerstvení. O zábavu se
postarala tradičně Kuzovská zoufalka
v podání pana Václava Schwarze staršího a
pana Karla Tomana, která se však rozšířila
ještě o jednu harmoniku, na kterou zahrál

93letý pan Václav Žižka taktéž z Kozí, a na
saxofon je doprovodilo duo pan Zdeněk
Čihák a pan Ladislav Pojar z Běšin. Toto
rozšířené složení bylo milým zpestřením.
Aktéři se na toto vystoupení pilně
připravovali, zkoušeli a trénovali. Sklidili
velký potlesk a obdiv všech. Důchodci si
nejen příjemně popovídali, ale i zazpívali,
zatancovali a vůbec se jim nechtělo domů.
Tak příští rok opět na viděnou! (vf)

Foto: F. Vlček
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Marché de Noël
Rok se s rokem sešel a máme zase advent.
Jako tradičně, i letos jsme strávili druhý
advent u našich přátel ve francouzských
Rémách a pomohli jim s uspořádáním již
18. Marché de Noël (Vánočního trhu).
V pátek ráno se celá naše skupinka 5 Čechů
(Jan Vítovec, Miluše Vítovcová, Robert
Diviš, Jindra Brychtová a Jindra Pikešová) a
10 Němců vypravila na 1.000 km a 12 hodin
dlouhou cestu z Lallingu do Rém. Po
příjezdu na nás již čekalo uvítání a rodiny,
které nás celý víkend hostily. Po ubytování
v rodinách jsme pak završili první den
společnou večeří ve společenském sále
místní školy. Podávaly se jak jinak než
francouzské brambory. Sobota už byla
pracovní. Ráno jsme se sešli všichni v místní

škole, kde již stály na nádvoří připravené
obrovské stany, které bylo potřeba patřičně
vánočně ozdobit, roznosit stoly, rozvěsit
osvětlení a samozřejmě připravit brambory
a mušle k občerstvení návštěvníků
nedělního vánočního trhu. Vše šlo jako po
másle, za 3 hodiny bylo vše připravené na
nedělní slavnost. Odpoledne mohl každý
strávit podle svého, někdo se vypravil se
svou hostitelskou rodinou do nedalekého
města Compiegne na vánoční trhy a nákupy
a někdo podpořil celostátní akci
AFMTÉLÉTHON, na podporu nemocných a
handicapovaných dětí. Výtěžek 800,- Euro
putoval na jejich léčbu a výzkum zákeřných
nemocí. Stačilo málo, zaplatit startovné
minimálně 2 Eura a pak se vydat na buď

Foto: J. Vítovec

Rothenburg ob der Tauber
Rothenburg ob der Tauber, město s 11 tis.
obyvateli a krásným historickým jádrem
s hrázděnými domy, které je obehnáno
hradbami kolem dokola. Tam jsme se letos
vydali v rámci Komise Partnerství na další
zájezd s adventní tématikou. Tentokrát jsme
neměli zpoždění, ani netvrdli v dopravní
zácpě, ale měli jsme to s muzikou. Při
každém pohybu volantem něco vrzalo,
přičemž každému v hlavě hlodala obava, zda
se nemůže stát něco horšího.
Na místo určení jsme dojeli. Počasí nám
přálo, v kabátech a bundách nám bylo
celkem teplo o to víc, že jsme hned ochutnali
místní svařák. Dobroty na stáncích nás
lákaly - svařené víno, švestkové svařené
pivo, vánoční štoly různých druhů, koule
plněné krémovou náplní, čokoládové,
skořicové,... malé norimberské klobásy,

půlmetrové klobásy a mnoho dalšího.
A abych nezapomněla, bylo tam vlastně taky
krásně. Hrázděné domy, hradby, věže,
malebné uličky, výhledy z hradeb do údolí
řeky
Tauber,
roztomilé
krámky
s rozmanitým zbožím. Např. krámek,
ve kterém byly pouze a jedině vonné
levandulové pytlíčky různých tvarů a
velikostí. Věříte, že by se takový krámek
mohl uživit? Já ne. A přece!

3 nebo 6 km pochod po Rémách a okolí.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, proto
nikomu nevadilo ujít delší úsek 6 km. Po
pátečním sezení v autobuse a štědré
francouzské pohostinnosti to přišlo všem
vhod. A přišla neděle. Ráno ještě poslední
doladění všech detailů, aby vše bylo
perfektní a mohl být zahájen 18. vánoční trh
Marché de Noël. Vánoční trh před vstupní
branou do místní školy, kde se trh konal,
zahájila paní starostka, prezidentka Komise
Partnerství z Rém Elke Lehmüller,
prezidentka Komise Partneství z Lallingu
Marianne Maisch a předseda Komise
Partnerství z Běšin Jan Vítovec. Po
úvodních proslovech mohlo vše začít.
Francouzi prodávali své tradiční Crepes
(palačinky), vína, hranolky s mušlemi,
Němci svařák a bavorské klobásky. A my?
Naším úkolem bylo postarat se o malé
ratolesti, aby rodiče mohli pohodlně
nakupovat a hodovat. V našem workshopu
si děti mohly vyrobit korálkové andělíčky,
pavoučky, anebo náramky. Úspěch to by
skvělý, jen velký mráz a zmrzlé prsty
stěžovaly práci s malinkými korálky.
Součástí vánočního trhu a řekl bych i hlavní
atrakcí byla, jako každý rok, tombola,
kterou měl ve své režii Lalling. I my jsme
samozřejmě přispěli. První cenou byl
dárkový koš plný bavorských specialit
v podobě klobás, paštik, sýrů a samozřejmě
i soudku českého piva Pilsner Urquell.
Prvních pár prodaných losů a první cena
byla pryč. Po skončení se vše zase uvedlo do
původního stavu, aby škola opět vypadala
jako škola a děti v pondělí ráno nepoznaly,
že se jejich škola přes víkend proměnila na
vánoční trh. Ráno jsme se rozloučili, nasedli
zpátky do našeho autobusu a vydali se na
dlouhou cestu zpátky domů. (jv)

Věřím, že si mnozí odnesli kus inspirace
nejen kulinářské, ale také něco z vánoční
výzdoby, ve které v našich končinách ještě
hodně zaostáváme, i když se to poslední roky
již vyvíjí k lepšímu.
Domů jsme dorazili včas, dokonce jsme stihli
ještě větší část Star Dance. (jm)
Foto: J. Mixánová
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Vánoční koncert v kostele
Sobotní odpoledne 10. 12. patřilo v Běšinech
milovníkům dobré hudby. V neobvyklých
kulisách běšinského kostela Nanebevzetí
Panny Marie se konal Vánoční koncert
hudebního tělesa, které si říka Capra di
Fossa. Tuto skupinu mohou hudební znalci
znát také pod dřívějším názvem Kozí jáma.
Do Běšin kapelu přivedl Václav Schwarz
mladší, který v ní hraje již 10 let na
harmoniku, dále zazněly dvě kytary, dvě
flétny a zpěv.
Během hodinového koncertu zazněly písně
s vánoční tématikou např. od skupin
Argema či Čechomor, lidé si mohli zazpívat
též několik známých koled, např. Pásli ovce
valašši, Tichá noc nebo Chtíc aby spal.
Zaplněný kostel odměnil kapelu
dlouhotrvajícím potleskem, po kterém
Foto: Luděk Malát
Václav Schwarz přiznal, že takové ovace
ještě nikde jinde nezažili.
Potlesk a pochvaly byly opravdu na místě.
Kapela Capra di Fossa připravila lidem
krásný a silný hudební zážitek. (lm)

Vánoční besídka
V pátek 9. 12. se v běšinské základní škole
sešli rodiče a příbuzní dětí, které ve škole
navštěvují kroužek Výuky hry na hudební
nástroje, který zajišťuje Základní umělecká
škola Nýrsko, protože se zde konal Vánoční
koncert.
Každý žák zahrál písničku na "svůj"
hudební nástroj, někteří zazpívali, zazněly
písně moderní i klasické. Zhruba
půlhodinový koncert se velice vydařil a
všichni vystupující i paní učitelky sklidili
zasloužený potlesk celého obecenstva. (lm)

Lucie Šťastná ze 3. třídy při zpěvu.
Foto: Luděk Malát

Univerzita třetího věku
6. prosince jsme ukončili poslední
přednáškou semestrální kurz VU3V na
téma ,,Genealogie – Hledáme své předky“.
V šesti přednáškách nás pan Ing. Mgr.
Martin Slaboch, Ph.D. seznámil s mnoha
zajímavostmi tohoto oboru. Přednášky byly
velmi zajímavé a poutavé a nežli jsme se
nadáli, uplynuly jako voda. Již dnes se ale
můžeme těšit na další zajímavé téma
,,Cestování - co jste možná nevěděli“. Tímto

bych ráda pozvala nové zájemce
o studium. Zahajovat budeme již v úterý
31. 1. 2017 ve 13:30 hodin v Eurocampu
Běšiny.
Touto cestou bych ráda popřála všem
mým studentům, ale i všem čtenářům,
klidné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví a životního optimismu v roce 2017.
(mm)

Zabijačka
Sbor dobrovolných hasičů Běšiny pořádal
v sobotu 26. 11. 2016 v místní hasičské
zbrojnici tradiční zabijačku. Podávaly se
zabijačkové pochoutky jako „prdelačka“,
jitrnice, jelítka. Celý den se vařil ovar
a samozřejmě byl zlatavý mok, protože vše
se muselo patřičně spláchnout. Lidé
se scházeli již od brzkého rána. Někdo
přišel ochutnat, jiní vzali celou rodinu a
poobědvali a ti další prostě zašli na kus
dobrého jídla, pití a řeči. Během pár hodin
bylo vše pryč, prodáno. Někdo by si mohl
myslet, že jakmile se vše sní, tak se lidé
rozejdou, ale opak byl pravdou. Mnoho
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přítomných zde strávilo příjemné
odpoledne za doprovodu zpěvu a
harmoniky, debatovalo se a lidé se
rozcházeli až v pozdních večerních
hodinách a to jenom proto, že už nebylo ani
co pít! (vf)

Běšinský betlém
Začátky jsou spojeny s rokem 2010, kdy
jsem vyřezal svatou rodinu. Další roky
začaly přibývat další figurky: tři králové,
osel, volík, pastýři, ovečky a daráčci. V roce
2015 jsem zjistil, že se mi betlém nevejde do
našeho obývacího pokoje a také mi by líto, že
se nemám s kým podělit o radost s ním

spojenou. Takže rozhodnutí vystavit jej na
naší zahradě bylo na světě. Tím všechny zvu,
ať už v období předvánočním nebo
vánočním, na jeho prohlídku. Betlém bude
k vidění do Tří králů. Všem přeji krásné a
klidné prožití Vánoc a těším se na Vás u
mého betléma. Marek Polívka, Běšiny 227.

Foto: M. Polívka

Přispějte i vy!
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.

MUDr. Jiří Zeman ordinační hodiny

Sbor dobrovolných
hasičů Běšiny

pátek 16.12.2016 dovolená

děkuje všem svým příznivcům a přeje
klidné prožití vánočních svátků, do
Nového roku hodně zdraví, štěstí,
osobní a rodinné pohody.

čtvrtek 22.12.2016 dovolená
pátek 23.12.2016 dovolená
pátek 30.12.2016 dovolená
Ve čtvrtek 29.12.2016 se bude
v Běšinech ordinovat.

zpívání u stromečku
zasedání zastupitelstva
tradiční běšinské koledy
tradiční výšlap na Bartoloměj
hasičský bál, hraje Music
ples SDH Kozí, hraje Skalanka
dětské šibřinky

20. 12. 2016
20. 12. 2016
24. 12. 2016, 14:00 hod.
1. 1. 2017, 13:00 hod.
7. 1. 2017
28. 1. 2017
25. 2. 2017

před Zenitem
Eurocamp Běšiny
před kostelem v Běšinech
sraz před Sokolovnou
Sokolovna Běšiny
Sokolovna Běšiny
Sokolovna Běšiny
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