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SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám další (jarní) číslo zpravodaje. Jaro je čas úklidu a tudíž několik slov k odpadům.
Bohužel i přes to, že máme v obci dostatečné množství nádob na separovaný odpad, dochází v poslední době
velmi často k záměnám a tím i ke znehodnocení dále využitelného odpadu.
Například kontejner u řadových garáží v Družstevní ulici, který slouží k ukládání pokosené trávy,
listí a rostlinného odpadu ze zahrádek, obsahoval větve ze stromů a dokonce rezaté pletivo. Nemohl být tudíž
odvezen do kompostárny k dalšímu využití. Přitom na kontejneru je umístěna informační tabule.
Kontejner u hřbitova určený na hřbitovní odpad obsahoval rovněž běžný komunální odpad a plastové
lahve a rovněž i zde je informační tabule.
Do kontejneru ve Vachlovci určeném na velkoobjemový odpad někdo vyhodil plechovky s barvami,
znehodnotil tím obsah a kontejner musel být celý přetříděn. Jindy zase obsahoval nebezpečný obsah –
šablony eternitu a rovněž byl na naše náklady přetříděn. Veškeré takové zásahy do sběrných nádob stojí
městys nemalé peníze. Z těchto důvodů bylo přijato následující opatření. Odpad do Vachlovce lze dávat
pouze ve středu v době od 13 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hod. kdy je zde přítomen zaměstnanec
obce a na řádné uložení odpadu dohlédne. Mimo tuto dobu není možné sem odpad odložit a celý prostor je
monitorován kamerovým systémem. Zároveň sem byl rovněž umístěn další kontejner na dřevěný odpad.
Důrazně Vás tudíž žádám o dodržování vyhlášky městyse o nakládání s odpady.
Jejím dodržováním ušetříme nemalé finanční prostředky.
Zároveň děkuji všem, kteří odpady likvidují řádně.
Vážení spoluobčané v tomto čísle rovněž zveřejňujeme zpracovanou studii náměstí, která má za úkol
odstranit některé závažné dopravní a jiné nedostatky. Studie řeší rekonstrukci chodníků, které v současné
době svou šíří neodpovídají normě a rovněž jejich překonávaní např. dětskými kočárky. Studie překládá
zastávky autobusů do bezpečnějších prostor (v současné době se do autobusů nastupuje z vozovky) a řeší
parkování před restaurací atd. Není to dokument konečný a předkládáme ho tudíž k veřejné diskusi.
Jaroslav Klein - starosta

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, sousedům, kamarádům, Úřadu městyse
Besednice, ale zejména příslušníkům Hasičského záchranného sboru za pomoc při likvidaci požáru našeho
rodinného domu, ke kterému došlo dne 9.3.2016 v odpoledních hodinách. Díky pohotové reakci Jaroslava
Sudíka, Pavla Pőschka a Jana Šuhaje, třem kamarádům, kteří požár jako první spatřili a okamžitě jej nahlásili
na tísňovou linku HZS, se podařilo požár velmi rychle zlikvidovat a minimalizovat jeho následky. Bylo nám
tak umožněno rychle se vypořádat s jeho následky a učinit náš dům brzy plně obyvatelný. Velmi si vážíme
Vaší nezištné pomoci a děkujeme za ni.
manželé Jiří a Marie Císařovi, Luční 298

STUDIE NÁMĚSTÍ

2.července 2016 - OBECNÍ SLAVNOST
Program:
14.00 – 15.30 hodin
Pohádková stezka
Střelba ze vzduchovky
Diskotéka (Libor Jakubčík)
15.30 – 18.00 hodin
Vystoupení skupiny historického šermu Fedrfechtýři
Taneční vystoupení ochotnického souboru „V Brance“
Kulturní program žáků – ZŠ, ZUŠ
„Pink Stars“ – vystoupení aerobiku pod vedením Šárky Kleinové
Vystoupení oddílu Taekwon-do
Ochotnický soubor „V Brance“- „Pohádka z vody“
Vystoupení skupiny historického šermu Fedrfechtýři
18.00 – 20.00 hodin
Zahájení slavností starostou městyse Jaroslavem Kleinem
Hudební vystoupení kapely Kašovanka
Hudební vystoupení skupiny Tabasco
od 20.00 hodin
Hudební vystoupení country kapely Šárka s taneční zábavou.
Skákací hrad pro děti. Cukrová vata, zmrzlina.
Občerstvení zajištěno.

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
KNIHOVNA
V měsíci březnu se stává dobrou tradicí, že
odměňujeme nejpilnější čtenáře. Tak se také stalo i letos.
Po čtvrté jsme se sešli v obřadní síni městyse a z rukou pana
starosty Jaroslava Kleina převzali vyhodnocení čtenáři
diplomy a drobné dárky.
A kdo si vypůjčil nejvíce knih za uplynulý rok a je
knihovně nejvěrnější? Staronová výherkyně paní Zdeňka
Jirkalová měla 167 vypůjčených titulů, je to sice méně než
loni, ale stále ještě to bylo nejvíce. Z důvodu nepřítomnosti
převzaly cenu její vnučky. Druhým výhercem je také známý
oceňovaný čtenář. Pan Milan Kozel měl půjčeno 155 knih.
Dětským čtenářem se stal, tak jako vloni, Radek Laštovička,
který přečetl úctyhodných 57 knih. Oproti loňsku je to
o 33 titulů více.
Slavnostní chvíli podpořili dva hosté: paní Hana Červinková přednesla povídku z knihy Veselosti
z krumlovského Česka od regionálního spisovatele Jana Vaněčka, a na závěr autor sám vyprávěl o zážitcích,
které ho vedou k psaní, ale i o dalším jeho koníčku, což je zpěv a hra na kytaru. Představil nám svou vnučku,
která přednesla báseň a společně zazpívali.
Nejžádanější knihou za rok 2015 byla od Otomara Dvořáka Past na královnu.
Po osmé proběhla na apríla t.j. 1. dubna Noc
s Andersenem. Osm dětí ze třetí třídy prožilo noc
v knihovně. Zavzpomínali jsme na Hanse Christiana
Andersena, na jeho Malou mořskou vílu, která měla
180 let od vzniku a 40 let od zfilmování (režisér Karel
Kachyňa, v hlavní roli Miroslava Šafránková). Pak
jsme kvízovali, tvořili a večer vyrazili na výpravu,
hledat obálky s hádankami. Pro zahřátí se skákalo
přes švihadlo. V knihovně luštili tajenku a pak
příprava na spaní a na závěr paní Pavla Benettová četla
ze své knihy Příběhy ze Žaltického lesa, dva příběhy
před spaním.
V polovině dubna se konala pro děti z 1. třídy
a z Mateřské školky beseda s ilustrátorem Adolfem
Dudkem. Sešlo se asi 52 dětí, které se aktivně
zapojovaly a náramně se užily legrace o zvířátkách.
Do prázdnin ještě bude v knihovně: v dubnu
revize knihovního fondu, výstava kreseb dětí, které se
zapojily do soutěže Lesy a příroda kolem nás, v květnu
autorské čtení Pavly Benettové, v červnu pasování
prvňáčků na čtenáře. Termíny budou upřesněny a
prezentovány v rozhlase, vývěsce a na plakátcích.
Těším se na vaši návštěvu v knihovně buď
v úterý od 15 – 19 hod. nebo v sobotu od 9 – 12 hod.
Libuše Vontorová, knihovnice

MLADÍ HASIČI
Setkání hasičské mládeže v Besednici: 14.7 – 17.7.2016
Akce dětí na rok 2016: 25.7. - 29.7. - jedeme na vodu.
Okresní liga dětí: 23.4. - Omlenice, 14.5. – Brloh, 25.6. – Holubov, 17.9. – Přídolí, 24.9. – Dolní Dvořiště.
7.5. - okrsková soutěž Soběnov, 14.5. - okresní kolo Plamen.
Danuše Síkorová, vedoucí oddílu

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Neděle 20. března plná kultury
Sbor pro občanské záležitosti a sociální komise při městysu Besednice připravila na tento den 2 akce.
Krátce před polednem, přesněji v 11.00 hodin se uskutečnilo první vítání občánků v letošním roce. Vítalo se
5 nových občánků, které na tento slavnostní obřad doprovodil i velký počet rodinných příslušníků.
O příjemnou a milou atmosféru se postaraly děti z mateřské školy svým kulturním programem. Velmi
oceňujeme práci paní učitelek MŠ na přípravě programu.

Tento den se uskutečnila od 14.00 hodin další akce SPOZ a to jarní setkání seniorů s bohatým
kulturním programem. Jako první bylo vystoupení dětí z mateřské školy, které předvedly pásmo básniček a
písniček. Poté vystoupil žák 2. třídy Ondřej Nágr , který předvedl svou dovednost ve hře na flétnu a zpěvu
za hudebního doprovodu tatínka. Kulturní vystoupení ukončili bratři Šulkovi ze Smrhova, hrou na housle,
flétnu a prokládali to básničkama.
Senioři vystoupení všech účinkujících ocenili velkým potleskem. Všem účinkujícím patří velký dík
za pěkný zážitek. Po kulturním programu seniory až do večerních hodin pobavila k poslechu i tanci oblíbená
besednická kapela „KAŠOVANKA“.
Danuše Šimková, Milena Doubravská – členky SPOZ

TJ SOKOL - BESEDNICE
Dopravní hry
V neděli 10.4.2016 jsme, jako každý rok, spolu s Policií ČR, uspořádali „Dopravní hry“. Zúčastnilo
se přes dvacet nadšených dětí. Na začátku se děti od policistů dozvěděly, jak má vypadat správně vybavené
kolo a vše důležité o bezpečnosti cyklisty, ale i chodce.
Děti, vybavené nějakým vozítkem (kolo, koloběžka, odráželo), plnily během jízdy Besednicí různé
úkoly. Odpovídaly na otázky, které se týkaly znalostí dopravních pravidel, dopravních značek, poskytování
první pomoci, včetně důležitých telefonních čísel. Zkusily si i „opravdový“ telefonní rozhovor s operátorem
záchranného systému. Za své výkony byly po zásluze odměněny.
Děkujeme Policii ČR a všem organizátorkám za spolupráci a těšíme se na příští rok.
Helena Šindelířová, TJ Sokol Besednice

TVOŘENÍ
Prosincové tvoření s dětmi
13. prosince jsme s dětmi vánočně tvořily. Tentokrát jsme vyráběly vánoční ozdoby z přírodnin a
kartonu, vánoční přání z barevných papírů, samotvrdnoucí hmoty a různých třpytek a papírové 3D vánoční
hvězdy.
Lednové tvoření
24. ledna proběhlo první letošní tvoření s dětmi. Z jedné chráněné dílny nám poslali polotovary
k výrobě 3D rámečků. Děti malovaly akrylovými barvami, lepily a vytvářely nádherné obrázky – kytičky
v rámečku, sluníčko vítající jaro, zajíčka v kulatém rámečku a veselé koníky. Dále pracovaly se
samotvrdnoucí hmotou, z které vyráběly malé žluté postavičky - Mimoně.
Únorové tvoření
20. února proběhlo tvoření pro starší děti. Tentokrát jsme fimovaly . Děvčata se seznámila s prací
s extrudérem. Ozdobila si zrcátka, tužky a vzniklo několik nádherných barevných kombinací – naušnice a
náhrdelníky.
27. únor byl určen opět pro tvořivé děti. Sešly se děti ve dvou skupinách. Pracovaly technikou
scrapbooking. Děti si přinesly několik fotek, z kterých vznikla nádherná skládaná alba. K ozdobení bylo
připraveno spousta dekorací – knoflíky, stužky, děrovačky, barevné papíry, samolepky….
Březnové tvoření
19. března se konalo „předvelikonoční“ tvoření s dětmi. Pro děti jsem připravila tři druhy výrobků.
Nejdříve si ozdobily výřezy z překližky ve tvaru domečku, srdíček a zápichů. Potom děti dostaly dlouhou
stuhu, kterou ozdobily knoflíky, kytičkami, srdíčky z barevných a pěnových papírů. Vznikaly krásné
girlandy na okna. A nakonec pletly velikonoční vajíčka z pedigu. Přišlo 18 dětí a 7 maminek.
Velikonoční jarmark
V neděli v deset hodin se otevřely brány radnice a velikonoční trh mohl začít. Hned v přízemí
radnice bylo několik šikovných žen, které prezentovaly své výtvory.
Poprvé u nás vystavovala Mirka
Žočková s krásnými sukýnkami a
kabelkami pro malé princezny. Její
kamarádka Hana Klimešová přivezla
trička s mysliveckými a rybářskými
motivy a dětským oblečením. Dále měly
dva stoly plné nádherných věcí děvčata
z Kaplice – papírová přáníčka, perníčky,
naušnice,
odekorované
krabičky,
obrázky…
Martina Viktorínová nám opět přinesla krásné ošatky, zajíčky, zápichy pletené z papírových ruliček.
Veronika Šlajchová nám ukázala, jaký je mistr v šití. Z jejích polštářků, kabelek, peněženek, pouzder
na brýle a mnoho dalšího nám jenom oči přecházely.
V přízemí byla i dílnička pro děti. Vytvořily si krásné velikonoční obrázky. Dále se zde prodávaly
drhané náramky a výrobky z fima.

V prvním patře v jedné místnosti probíhala výstava skvělých obrazů Petry Haisové Dvořákové.
Lenka Menšíková nám představila nejen svoji práci, ale i dětí z jejího výtvarného kroužku, který vede u nás
ve škole. Děvčata a chlapci vyrobili krásné naušnice, o které byl velký zájem.
V druhé místnosti se představily děti ze základní a mateřské školy. Několik hodin strávily
nad výrobou velikonočních dekorací – zápichů, velikonočních misek, závěsů, keramických oveček a zajíčků,
barevných vajíček, obrázků…. Ženy, které vystavovaly a prodávaly, napekly koláče, buchty, cukroví, které
úspěšně mizely  Peníze utržené z prodeje dětských výtvorů a těchto dobrot přispějí opět na nákup
výtvarných potřeb. Za část peněz se již pořídily šablony na trička, vyřezávací šablony do Big Shotu (ten se
koupil minulý rok za utržené peníze), polotovary na výrobu 3D obrázků.
Poděkování patří všem vystavovatelkám, dětem ze ZŠ a MŠ, Káje, Isabelce, Zuzce za prodávání,
paním učitelkám, Jitce Bláhové za pomoc se vším , Lucce a Terce za dílničky, nakupujícím…..
Dubnové setkání
První jarní setkání na zahradě u bývalé mateřské školky proběhlo v sobotu 23. dubna. Byla to spíše
brigáda. Místní omladina nám trochu „vyzdobila“ domeček vulgárními nápisy a poničila hračky v něm, tak
jsme museli učinit nápravu. Domeček jsme vyklidili, hračky přebrali a stěny domku vyčistili.
Sešlo se nás 10 maminek, dva tatínkové a 15 dětí. Děti byly moc šikovné a pomáhaly. Za odměnu
jsme si všichni opekli první letošní buřtíky. Doufáme, že bude zahrada opět využívána dětmi a maminkami a
ne „vetřelci“, kteří jenom škodí. Další milé setkání nás čeká při stavění májky.
Dubnové tvoření
24. dubna proběhlo jarní tvoření. Děti vytvořily z keramických květináčů roztomilé skřítky, které si
mohou vystavit doma anebo si je dát do zahrádky. Blíží se nám pálení čarodějnic, tak si děti vytvořily krásný
3D obrázek s ošklivou čarodějnicí. Přišlo 19 dětí a 10 maminek.
Martina Šindelířová

AKTUALITY Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BESEDNICE
aneb co nového v kostele
Změna duchovního správce - dne 1. 2. 2016 vystřídal po téměř 10 letech P. ThMgr. Martina
Bětuňáka nový pan farář P. Mgr. Jan Mikeš. P. Martin působí v Třeboni a okolních farnostech, P. Jan má
na starost farnost Velešín, Sv. Ján, Besednici a Soběnov.
Změna bohoslužeb - se změnou duchovního správce souvisí i změna času nedělních bohoslužeb.
Od 1. 4. 2016 se konají v Besednici bohoslužby v 8:15.
Vyučování náboženství - na naší základní škole se vyučuje náboženství jako nepovinný předmět,
na který se mohou děti přihlásit na začátku školního roku. Nyní vyučuje katechetka paní Hrubešová,
od příštího školního roku převezme výuku P. Jan Mikeš.
Pouť - Pouť se v Besednici koná pravidelně jednou ročně, a to na svátek Sv. Prokopa 4. července,
popř. první následující neděli. Letos termín konání poutě vychází na neděli 10. 7. 2016. Od 11.00 hodin
bude v kostele sv. Prokopa poutní mše svatá.
Ludmila Paťhová

TJ SOKOL – INFORMACE
Tenisový kurt
Tenisový kurt je k dispozici v letní sezóně. První hodina stojí 30,-Kč a další následující 20,-Kč.
Termín si lze zamluvit u paní Margity Šindelířové, Slabošovská 259, tel.č. 607 599 188.

OCHOTNICKÝ SOUBOR V BRANCE
V souboru je nás 14, nejvíc za celou dobu působení. Převážně jsou to malé slečny a dokonce jeden
chlapec. Scházíme se každý týden ve čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin. Učíme se ovládat své tělo, dobře
vyslovovat, dýchat a hlavně rozvíjet fantazii. Nejvíce děti baví herecké etudy, kdy se vzájemně hodnotí.
Připravujeme program na Svátek matek a pracujeme na „Pohádce z vody". Premiéra by měla být koncem
června na koupališti. Další představení a tanec 2. července na Obecní slavnosti. Ještě bychom rádi zahráli
„Pohádku z vody" v září. Vše závisí na počasí!
Hana Červinková, vedoucí ochotnického souboru „V Brance“

KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK VLTAVÍN
Vernisáž výstavy obrazů Petry
Dvořákové Haisové se konala v pátek
11. března 2016 v zasedací místnosti
na radnici v Besednici.
Tématem výstavy byly motivy
z Besednice, Římova a okolí. Část výstavy
byla věnována francouzskému regionu
Provence.
Výstavu zahájil starosta městyse
Jaroslav Klein. Na vernisáži vystoupili žáci
základní školy Antonín Šulek (housle),
Ondřej Nágr (flétna, zpěv), kterého
doprovodil na kytaru tatínek ing. Jan Nágr,
básně zarecitovala Marcela Douchová.
Výstava obrazů trvala do 20. března 2016.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
22. května
18. června
18. června
červen
2. července
Červenec
10. července
23. července
Červenec
Srpen
1. října
Říjen
Listopad
27. listopadu
4. prosince
prosinec

Májový koncert v Kapli Betlémské
Střelecký memoriál Václava Papouška
Běh na Kohout
Pochod k rozhledně
Obecní slavnost
Pouťový turnaj v malé kopané
Besednická pouť
Hasičská soutěž
Orientační běh pro děti
Volejbalový turnaj
XXXV. ročník Setkání heligonkářů
Drakiáda
Svatohubertská mše svatá v kostele svatého Prokopa
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka pro děti
Adventní koncert v Kapli Betlémské
Sběr použitého ošacení pro Diakonii Broumov

23.-31. května 2016 v kočárkárně na radnici
Pondělí a středa

8.00 – 17.00 hodin

Úterý, čtvrtek, pátek

8.00 – 13.00 hodin

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO
Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko prakticky zahájila činnost. Nabrala členy a
představila základy programu na podporu turistického rozvoje oblasti.
Propagovat území v jihovýchodním příhraničí v oblasti Novohradských hor a Doudlebska. To je cíl
nové destinační společnosti, která vznikla z inciativy Jihočeské centrály cestovního ruchu a aktivně se
na jejím vzniku podílely již fungující spolky, obce i podnikatelé z této oblasti. Právní formou zapsaný spolek
nese název Novohradsko – Doudlebsko a oficiálně vznikl asi po ročních přípravách. V úterý 9. února
proběhla řádná valná hromada, do spolku vstoupili první členové (k 21.3. je jich evidováno 20) a byl zvolen
výkonný výbor. Předsedou výkonného výboru byl na řádném jednání zvolen starosta Kaplice Pavel Talíř,
místopředsedkyní paní Věra Korčaková, místostarostka Trhových Svinů. Organizačními záležitostmi a
praktickým fungováním spolku se zabývá produktový manažer, který vzešel z výběrového řízení, které
proběhlo již na konci minulého roku. Do funkce nastoupil Michal Jarolímek, který již má zkušenosti s prací
v mikroregionálních spolcích v oblasti Novohradska.
„Prvním krokem, posláním do prvního roku fungování, bude stabilizovat organizaci. Přizvat členy,
stanovit výkonné orgány a zajistit její plnohodnotné fungování,“ upřesňuje Michal Jarolímek a dodává:
„Myslím si, že bude potřeba stanovit expertní tým, který bude společně s manažerem konzultovat jednotlivé
kroky a jehož členové budou přispívat vlastními odbornými poznatky.“
Navenek je cíl spolku pro letošní rok jasný: Najít silná témata, která definují území a v návaznosti na to
způsob jejich komunikace a propagace. Výkonný výbor na svém březnovém jednání odsouhlasil plán práce
na rok 2016, z něhož lze upozornit především na tyto aktivity:
a) Zajistit propagaci turistické oblasti Novohradsko – Doudlebsko na veletrzích cestovního ruchu (Pasov,
České Budějovice, Plzeň)
b) Vytvořit „kalendář“ kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí, které se budou konat
v obcích turistické oblasti od května do prosince 2016 a distribuovat tento materiál do všech obcí
regionu, na informační centra a na další místa s koncentrací návštěvníků
c) Provést důkladné místní šetření v území za účelem vytvoření podrobné databáze turistických cílů,
ubytovacích a stravovacích kapacit a dalších služeb a využít tuto databázi k vytvoření katalogu služeb a
cílů v turistické oblasti.
d) Vytvořit tištěný propagační materiál, který by pokryl celou turistickou oblast a byl využitelný
pro propagaci sezony 2017.
e) Propagovat turistickou oblast pomocí sociálních sítí (facebook, instagram).
„Chceme propagovat naše území na úrovni tzv. měkké turistiky v konkurenci přilehlých oblastí, které lze
označit za adrenalinovější. To jsou Lipno, Český Krumlov, Třeboň a České Budějovice,“ říká k plánům
spolku jeho předseda a zároveň starosta města Kaplice Pavel Talíř, který byl dříve i předsedou přípravného
výboru.
Cílovou skupinou pro oblast Novohradska – Doudlebska jsou aktivní turisté či rodiny, které mají rádi
čistou přírodu a bezpečné prostředí, pěší či cykloturistiku. „Chceme podpořit místní pensiony a další pevná
ubytovací zařízení stejně, jako turistickou nabídku a infrastrukturu jednotlivých zúčastněných obcí,“
doplňuje Jarolímek. Podle statutu spolku mohou být členy fyzické osoby i organizace. V současné době je
tento poměr 7 (fyzické osoby) :13 (organizace).
Projekt této destinační společnosti není ojedinělý. Jedná se o synchronizovaný postup Jihočeského
kraje a zejména Jihočeské centrály cestovního ruchu. Ta vznik těchto destinačních společností nebo spolků
podporuje základní investicí právě do služeb produktového manažera. Členové spolku pak dle konkrétních
ustanovení statutů přispívají do rozpočtu členskými příspěvky. Plánováno je osm až deset stejně
orientovaných subjektů v celém kraji.
Vedení destinační společnosti:
Mgr. Pavel Talíř - předseda, Mgr. Věra Korčaková - místopředsedkyně.
Zvolení členové 9členného výkonného výboru na jednání řádné Valné hromady spolku
(Trhové Sviny, 9. 2. 2016): Mgr. Pavel Talíř, Jaroslav Bartizal, Radek Kocanda, Jaroslav Zeman, David
Stibor, Václav Cvach, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Věra Korčaková, Magdalena Hluštíková.
Kontaktní údaje pro zájemce o podrobnější informace: Mgr. Michal Jarolímek, Tel: 776296285,
E-mail: novnos@tiscali.cz
Tento článek byl vytvořen s využitím tiskové zprávy Jana Bohdala (PR specialista města Kaplice).
za spolek Novohradsko – Doudlebsko Michal Jarolímek

