ZPRAVODAJ
Obce Běšiny
číslo 4/2017

Vážení spoluobčané,
podzim se blíží, pro děti začal nový školní rok. Co se týče kulturních akcí, činili se přes léto především hasiči v Kozí, kteří připravili
tradiční Kuzovkou lávku a pro děti a dospělé 2 divadelní představení. Na konci prázdnin pro nás Obec Běšiny a hasiči Běšiny připravili
setkání na sv. Bartoloměji. Nyní na podzim je připraven další semestr univerzity třetího věku a v říjnu přivítáme také nové občánky.
Všem dětem, školou i školkou povinným, přejeme úspěšný školní rok plný nových informací a zážitků.
Tým Vašeho zpravodaje

KRÁTCE Z OBCE
Přístavba hasičské zbrojnice předběžný harmonogram 4/2018 12/2019, v příštích měsících proběhne
demolice přilehlých budov.
ČOV a kanalizace - předběžný
harmonogram 10/2017 - 12/2019.
Protipovodňová opatření - probíhá
zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí.
Územní plán - jsou zapracovávány změny,
bude vyvěšeno na www stránkách MěÚ
Klatovy.

Zasedání zastupitelstva se uskutečnilo
v úterý 5. září 2017. Toto zasedání bylo
svoláno z podnětu části zastupitelů. Na
zasedání se kromě programu a změn
zápisu a zápis z minulého zasedání nic
jiného neschválilo.

SCHVÁLEN NOVÝ ZNAK OBCE
Výbor poslanecké sněmovny pro heraldiku
schválil nový znak Obce Běšiny, který byl
schválen zastupitelstvem Obce Běšiny dne
20. 3. 2017. O názory na 3 různé varianty
znaku jsme před konáním zasedání
zastupitelstva poprosili nejen občany obce
prostřednictvím webových stránek nebo
facebookového profilu Komise kulturní a
partnerství, ale také žáky ZŠ Běšiny. Názory
byly rozdílné, ale většina se přiklonila
k variantě, pro kterou se rozhodlo
i zastupitelstvo. Tímto všem děkujeme za
projevené názory a věříme, že nový znak
bude sloužit dlouhá léta ke spokojenosti
všech. Znak bude k dispozici k volnému užití
www.besiny.cz pro plakáty, pozvánky apod.
(jm)

ZMĚNA SVOZU

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

SMĚSNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od 39. týdne 2017 přechází společnost
RUMPOLD-P s.r.o. z letního svozu na
zimní. SKO se bude od 26. 9. 2017
vyvážet každý týden.

SVOZ
A

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

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
30. 9. 2017
Úloh

-

8.00 – 9.00 hod.

Běšiny

-

9.05 – 10.50 hod.

Kozí

- 11.00 – 11.45 hod.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚŠINY

Zahájení školního roku. Foto ZŠ a MŠ Běšiny.

Léto v Kozí
Kuzováci na léto přichystali nejen pro ty
školou povinné, kteří si užívali prázdniny,
ale i pro jejich rodiče, prarodiče,
sourozence, kamarády a ostatní příznivce
mnoho akcí.
Divadelní ochotnický spolek Kord v srdci
představil v sobotu 22. 7. 2017 na návsi před
hasičárnou pohádku a dalo by se říci i takové
menší šermířské představení pod názvem
Kojná z Pajreku. I když to podle názvu
nevypadalo, příběh byl napínavý a trochu
strašidelný, děti se hodně bály. Čaroděj,
který hrál zápornou postavu a vypadal
opravdu ošklivě, děti polekal. Ti, kteří seděli
v prvních řadách, dokonce schytali spršku,
čaroděj je pokropil vodou z kropáčku. Ale
v pohádkách vždy vše dobře dopadne a
dobro vítězí nad zlem a to byl i tento případ.
Loupežnické penízky byly rozděleny mezi

děti a herci byli odměněni velkým opět dělalo, co chtělo, ale i na to byli
potleskem.
Kuzováci připraveni. Pro obecenstvo
postavili
v případě deště velké stany.
Již desátý ročník legendární soutěže v jízdě
Divadelníci
však hráli pod širým nebem, 2x
na kole přes koupaliště a jiné vodní sporty se
konal v sobotu 12. 8. 2017 na místním trochu sprchlo, ale hrálo se dál. Člověk by
koupališti. Bohužel počasí příliš nepřálo. Na řekl, že když tu bude pobíhat tolik čertů, děti
víkend hlásili prudké ochlazení, což se také se budou bát. Ale opak byl pravdou a děti se
potvrdilo. Kuzováci už skoro ani nedoufali, smály, napjatě poslouchaly a se zájmem
že by na neckyádu dorazilo mnoho lidí nebo sledovaly vše, co si pro ně ochotníci
že by snad i někdo soutěžil. Ale ano, povedlo připravili. Lidí přišlo samozřejmě méně, ale
se. Odvážlivců, kteří se pokusili zdolat lávku, i tak o zábavu nebyla nouze. Nanuky nebyly
bylo opravdu poskrovnu, zato návštěvnost potřeba, zima byla sama o sobě, ale teplý
byla nad očekávání výborná. Pilo, jedlo a čaj, grilované klobásy či brambůrky se
hodily.
veselilo se až do pozdních hodin.
Ještě než se děti vrátily po prázdninách opět
do školních lavic, užily si ještě jedno
divadelní představení. Tentokrát v sobotu
2. 9. 2017 Tadeáši z Nezdic zahráli veselou
pohádku Jak čert vyletěl z kůže. Počasí si
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Téměř každý víkend se zde něco dělo a na
každé kuzovské akci byla dobrá nálada a
především zábava zaručena na 333 % a tak
se vše vydařilo. (vf)
Fotky najdete na poslední straně
zpravodaje.

ZPRÁVY Z OBCE
Počítačový kurz pro seniory
V letošním roce byl v Běšinech uspořádán
počítačový kurz pro seniory v rámci projektu
„Senioři komunikují" Nadace manželů Livie
a Václava Klausových. Cílem těchto kurzů je
především motivovat seniory k používání
moderních technologií a pomoci jim zjistit,
že se „nemají čeho bát".

Kurz proběhl v týdnu od 24. 7. do 28. 7., kdy
se senioři scházeli každé odpoledne
v prostorách
Eurocampu
Běšiny
a osvojovali si počítačové znalosti a
dovednosti. Kromě toho absolvovali také
krátkou lekci o využívání platebních karet.
Lektorsky
byl
kurz
zajištěn
českobudějovickou společností Attavena

Setkání na Bartoloměji 2017
14. setkání u zříceniny kostela
sv. Bartoloměje, které připravila Obec
Běšiny, Římskokatolická farnost Klatovy a
SDH Běšiny, připadlo letos na neděli 27. 8.
2017. Od kostela Navštívení Panny Marie šel
tradiční průvod poutníků v čele
s generálním vikářem. P. ThLic.
Krzysztofem Dedekem, který zde byl poprvé,
prožil krásný zážitek tohoto magického
místa a překvapilo ho, kolik lidí šlo pěšky do
kopce až k zřícenině, kde čekalo dalších
mnoho lidí. Mši svatou celebroval právě on.
Šermdivadlo Clatonia zahrálo hru
z 10. století Není uher jako Uher.
Představení děti bavilo, líbilo se a moc se při
něm nasmály. Tradiční Malá muzika Nauše

Pepíka se postarala o hudební doprovod
a příjemnou atmosféru. Pití teklo proudem
a občerstvení bylo dostatek. Příští rok se
bude konat půlkulaté výročí této akce a
doufejme, že se vše vydaří jako doteď, lidé
přijdou, přátelsky posedí a všichni budou
spokojení.
Také bychom touto cestou chtěli poděkovat
všem členům Sboru dobrovolných hasičů
Běšiny, kteří se podíleli na přípravě a dále
všem občanům nejen naší obce, kteří svou
účastí tuto akci podpořili a berou ji jako
znovuobnovenou tradici poutních mší.
(vf, pl)

Foto: Ivo Šašek
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o.p.s. Každý účastník měl k dispozici
notebook, na kterém mohl pracovat,
a obdržel také učebnici k následnému
domácímu samostudiu. Výuku absolvovalo
celkem 6 účastníků, kteří byli s výukou
i přístupem velice spokojeni.
Autor článku a fotek: Isabela Okřinová,
Attavena, o.p.s.

Pozvání na VU3V
“Potraviny
a spotřebitel”
Studenty VU3V čeká další studium
zimního semestru na téma ,,Potraviny a
spotřebitel ". Ing. Petra Šánová, Ph.D.
nás provede přednáškami zabývajícími
se bezpečností, kvalitou a označováním
potravin z pohledu spotřebitele.
Pozornost bude věnována potravinám
živočišného i rostlinnného původu.
Studium zahájíme 26. 9. 2017 od 13:30
hodin ve školícím sále Eurocampu
Běšiny přednáškou ,,Bezpečnost
potravin". Dále se budeme setkávat
pravidelně po 14 dnech vždy v úterý ve
stejném čase s dalšími 5 tématy ,,Kvalita
potravin", ,,Označování potravin",
,,Potraviny živočišného původu",
,,Potraviny rostlinného původu" a
,,Nové trendy ve spotřebě potravin".
Zveme mezi nás i nové posluchače se
zájmem o studium tohoto tématu. (mm)

VOLBY 2017
Volby do Poslanecké sněmovny dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží.
Parlamentu České republiky se konají Pokud volič dal na hlasovacím lístku
ve dnech 20. a 21. října 2017.
přednostní hlas více než 4 kandidátům,
Volební místnosti se otevřou v pátek od počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do politické strany, politického hnutí nebo
14.00 hodin. Volební okrsky jsou pro naši koalice, k přednostním hlasům se však
obec Běšiny stanoveny tři. Volební okrsek č. nepřihlíží.

údaje uvede; o vydání voličského průkazu
lze požádat do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do
16.00 hodin podáním doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do
13. října 2017, příslušnému obecnímu
úřadu.

1 Běšiny, okrsek č. 2 Kozí a okrsek č. 3 Úloh.

Pro písemné podání o vydání voličského
průkazu není žádný předepsaný formulář.

Ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost na adrese OÚ Běšiny, Běšiny 150,
určena pro voliče podle místa přihlášení k
trvalému pobytu Běšiny, Hubenov,
Hořákov.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební
místnost na adrese Kozí 7 (Hasičská
zbrojnice) pro voliče podle místa přihlášení
k trvalému pobytu Kozí.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození
nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv
na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny
potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li
v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.

Ve volebním okrsku č. 3 je volební
místnost na adrese Úloh 27 (Občanský
aktiv) pro voliče podle místa přihlášení Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže sám
k trvalému pobytu Úloh, Rajské.
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu,
Hlasovací lístky budou distribuovány
anebo nemůže číst nebo psát, může být
voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
V případě, že dojde k jejich poškození nebo
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici
okrskové volební komise, a hlasovací lístek
všechny hlasovací lístky, je možné požádat
za něho upravit, vložit do úřední obálky,
ve volební místnosti okrskovou volební
popřípadě i úřední obálku vložit do volební
komisi o vydání nové kompletní sady
schránky.
hlasovacích lístků. Ve volební místnosti po
obdržení úřední obálky, případně Volič může požádat ze závažných (zejména
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru zdravotních) důvodů obecní úřad na
určeného k úpravě hlasovacích lístků. telefonním čísle 376 399 130 a ve dnech
V případě, že se volič neodebere do tohoto voleb okrskovou volební komisi o to, aby
prostoru, nebude mu hlasování umožněno. mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
pro který byla okrsková volební komise
lístků volič vloží do úřední obálky jeden
zřízena. V takovém případě okrsková
hlasovací lístek té politické strany,
volební komise vyšle k voliči dva své členy
politického hnutí či koalice, pro niž se
s přenosnou volební schránkou, úřední
rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas
obálkou a hlasovacími lístky.
ve prospěch vybrané politické strany,
politického hnutí nebo koalice. Zároveň
může volič na hlasovacím lístku vybrané A ještě něco málo o možnosti hlasovat
politické strany, politického hnutí, koalice na voličský průkaz
zakroužkováním pořadového čísla nejvýš
u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na
posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického
hnutí nebo koalice se počítají i takové
hlasovací lístky, na nichž jsou jména
kandidátů škrtnuta, změněna nebo

Zákon o volbách do Parlamentu upravuje
dva způsoby, jak lze již ode dne vyhlášení
voleb, tj. od 2. května 2017, požádat obecní
úřad příslušný podle místa trvalého pobytu
voliče o vydání voličského průkazu, a to:
osobně; v tomto případě není písemná
žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který
je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti
voliče po prokázání jeho totožnosti učiní
úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné
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Podání může být učiněno v této formě:
a) v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis
žadatele zákon o volbách do Parlamentu
vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání
voličského průkazu žádá, chráněn před
zneužitím tohoto institutu.
b) v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017,
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu
(jedná se pouze o plnou moc k převzetí /
vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však
k podání žádosti o vydání voličského
průkazu), anebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu, a to i do zahraničí.
Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti
voliče i na adresu zastupitelského úřadu,
kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto
případě se stačí v den voleb dostavit na tento
zastupitelský úřad, kde bude voličský
průkaz předán a následně je možné
přistoupit k hlasování.
K volbám si s sebou přineste platné
občanské průkazy!
(mm)

Zájezd na Schafberg a jezero Wolfgangsee
Dlouho očekávaný zájezd, který byl
vyprodán do posledního místa dřív, než
jsme stačili natisknout pozvánky, se
uskutečnil v sobotu 9. 9. 2017. Ráno jsme si
sice museli všichni přivstat, abychom stihli
nabitý program, ale jak mi říkala jedna
účastnice zájezdu: "Ráno, když mi zazvonil
budík, jsem měla sto chutí nejet, ale teď
jsem moc ráda, že jsem tady." Přivstat si,
se tedy vyplatilo. Počasí, i přes neusále
se měnící předpověď, vyšlo a vydrželo do
zdálo jezero a domečky pod námi. V polovině
poslední chvíle. A to doslova!
kopce lokomotiva doplnila vodu a
Po příjezdu do rakouského St. Gilgenu,
pokračovali jsme dál na vrchol. Výhled byl
přístavu, odkud jsme se vydali na více než
nádherný. Jasná obloha bez jediného
půlhodinovou plavbu lodí napříč jezerem do
mráčku. Člověk si připadal jako v nebi.
městečka St. Wolfgang, svítilo sluníčko a na
Ostatně i tomu napovídal název pozorovací
obloze ani mráček, což napovídalo, že
stanice "Brána do nebe".
z vrcholu Schafbergu se nám naskytne
nádherný výhled na okolní Alpy, přilehlá
alpská jezera, městečka a zasněžený
Dachstein. A bylo tomu skutečně tak.
V St. Wolfgangu už na nás čekala přistavená
parní lokomotiva, zubačka se dvěma vagóny
rezervovanými pro "Gruppe Besiny".

Krásná alpská stavení, domečky zdobeny
nejrůznějšími malůvkami a rozkvetlými
balkony. Úzké uličky plné kaváren,
obchůdků a nejrůznějších zákoutí. Alpy
z jedné strany a jezero z druhé dodaly
městečku pohádkový nádech.
Zatímco jsme se procházeli městem,
se počasí začalo mračit. Vrchol Schafbergu
zahalil mrak, skrz který bychom být ještě na
vrcholu, jistě neviděli vůbec nic.
Načasování bylo perfektní. Nalodili jsme se
na loď a vyrazili na druhou stranu jezera,
kde na nás již čekal přistavený autobus.
Teprve až cestou domů přišly první kapky.
Tím ale naše dobrodružství nekončilo. Na
rakousko-německých hranicích jsme byli
německými celníky vytipováni jako možní
převozníci uprchlíků do Střední Evropy,
proto jsme se museli podrobit celní
kontrole cestovních dokladů a celého
autobusu. Nikdo nebyl odveden do
uprchlického tábora a domů jsme se
ve večerních hodinách vrátili v plném
počtu.

Příští rok pro Vás připravíme další stejně
zajímavý zájezd a pevně doufám, že o něj
bude stejně velký zájem, jako o tento a
volná místa zmizí stejně rychle jako letos.
Sledujte nás na našem facebooku
Nic netrvá věčně. Z "oblak" zpátky na zem.
www.facebook.com/KomiseKaP, kde se
Zubačka už čekala, aby nás zase svezla zpět
vše dozvíte jako první. (jv)
k jezeru do malebného městečka
Fotky v článku: J. Vítovec
Nastoupili jsme a vydali se na vrchol
St. Wolfgang. Nemohli jsme odjet, aniž
Schafbergu, 1784 m.n.m. Před námi bylo 40
bychom si toto městečko neprohlédli.
minut "šplhání" po zubaté dráze až na
vrchol. Čím výše jsme byli, tím menší se
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Obecní zastupitelstvo dne 5. 9. 2017
Jako bývalý místostarosta Obce Běšiny
považuji za nutné se touto cestou vyjádřit
k nařčením a dezinformacím, které zazněly
na zasedání obecního zastupitelstva ze dne
5. 9. 2017 a mohly by být dále diskutovány
mezi občany bez řádného vysvětlení.
Zpočátku probíhala schůze velice klidně a
vstřícně až do doby, kdy se začala
projednávat, jako už poněkolikáté, žádost
TJ Sokola Běšiny o dotaci na rekonstrukci
sociálního zařízení místní sokolovny ve výši
100.000,- Kč. Už na minulých schůzích jsem
několikrát vysvětloval svůj postoj a za svými
názory si stojím. Informace, které zazněly na
tomto zasedání i po něm, kdy jsem byl téměř
fyzicky napaden předsedou TJ Sokol Běšiny,
byly dle mého názoru zavádějící, proto bych
je rád uvedl na pravou míru.
Na zasedání ze dne 20. 12. 2016 se opět
projednávala žádost TJ Sokol Běšiny. Při
bouřlivém jednání jsme dospěli k závěru, že
nebudeme o žádosti hlasovat. Můj návrh byl
odhlasovat alespoň 50 tisíc Kč a další částku
řešit ihned v dalším kalendářním roce - opět
částkou 50 tisíc Kč formou návratné
finanční výpomoci. Vyjádření předsedy TJ
Sokol bylo, že částka 50 tisíc Kč nic neřeší.
Po tomto zasedání jsem ještě zašel za
předsedou TJ Sokol panem Šťastným a
vysvětlil jsem mu svůj postoj a zdůraznil, že

je to právě on, kdo musí jednat s vedením
obce (myslím tím sám zajít na obec za panem
starostou a ne čekat, až mu pan starosta
zavolá), což přijal velice vstřícně, proto
absolutně nechápu obrat v jeho postoji vůči
mně. Na konci zasedání ze dne 5. 9. 2017 na
mě ve vypjaté atmosféře v sále křičel, abych
mu to, co jsem řekl veřejně, šel říci ven.
V přísálí pak na mou adresu pronesl další
vyjádření a chystal se mě fyzicky napadnout.
V sále pak křičel, že jsem mu říkal, aby si vzal
půjčku.

jednat (osobní jednání, nikoliv "řvaní" na
zasedání zastupitelstva) a ne se uchylovat
k praktikám "banánové republiky". Myslím
si, že pokud někdo žádá o dotaci, není
řešením, že bude místostarostovi obce
vyhrožovat fackami, možná i proto, že bude
potřebovat jeho hlas při schvalování
dotace. Jelikož někteří zastupitelé jsou
členy TJ Sokol, je podle mého názoru jejich
morální povinností zdržet se při hlasování
o dotacích pro TJ Sokol. Každý na to má asi
jiný názor.

Rád bych uvedl, že návratná finanční
výpomoc a půjčka je velký rozdíl, neboť
návratnou finanční výpomoc poskytuje
obec, ne peněžní ústav, a to bezúročně a
splacena by byla ihned po obdržení dotace
od obce, případně jiného subjektu (např.
Plzeňského kraje) v následujícím roce, tj.
2017 - jedná se tedy pouze o účetní operace,
kdy ale TJ Sokol obdrží dotaci celých
100.000,- Kč, o kterou žádal, pouze
v rozmezí několika měsíců. Z mé strany se
jednalo o vstřícnost, která musí být podle
starého přísloví "po zásluze potrestána".

Naštvanost pana předsedy asi pramenila
z toho, že jsem jen upozornil, že ještě nebyla
vyúčtována dotace ve výši 30 tisíc Kč z roku
2016, u které z mé iniciativy bylo
prodlouženo vyúčtování do konce roku
2017.
Je mi velice líto, kam se v poslední době
posunulo jednání celého obecního
zastupitelstva, kdy se ve většině případů
řeší pouze slovíčkaření v zápisech a TJ
Sokol
K výše uvedenému mi zbývá jen dodat, že
téměř tříleté působení ve funkci
místostarosty bylo pro mě cennou životní
zkušeností. Omlouvám se všem, kteří mi
dali ve volbách hlas, ale za této situace už
nemohu dále ve funkci působit.

Do zastupitelstva jsem vstupoval s jinými
ideály, ale určitě ne proto, abych se nechal
slovně a téměř fyzicky napadat. Asi jsem
stále naivní, když si myslím, že obě strany
musí vždy v něčem ustoupit a hlavně spolu Mgr. Václav
místostarosta

Roubal,

bývalý

Akce v Kozí (foto: T. Holý)

Divadlo Nýrsko

pouť v Kozí
vítání občánků
zahájení U3V

Neckyáda

Divadlo Nezdice

1. 10. 2017
7. 10. 2017, 14:00 hodin
26. 9. 2017, 13:30 hodin

Kozí
OÚ Běšiny
Eurocamp Běšiny
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