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ROZHLEDNA SLABOŠOVKA

KAPITÁN VOJTĚCH SMOLÍK

Rozhledna Slabošovka se nachází asi jeden km západně od obce.
Stavba čtyřboké příhradové věže o výšce 36 metrů se zde uskutečnila na jaře 2002 a týž rok na podzim byla volně zpřístupněna.
Z výšky 24 metrů, kam návštěvník vystoupá po 120 schodech, se
otevírá výhled na Slepičí hory, Blanský les, Novohradské hory a přilehlou část Šumavy. Zajímavě je vyřešen vstup na rozhlednu. Oproti
jiným podobným konstrukcím začíná úplně „mimo“ těleso věže,
a přes technické zázemí se k vnitřnímu schodišti rozhledny přechází
po „lávce“ umístěné asi ve třech metrech. Nahoře z plošiny se před
námi otevře pěkný výhled.

Narozen 22.9. 1914 v Besednici. Zemřel 7.8. 1991 v Londýně.

Z horní části Náměstí se vydáte Slabošovskou ulicí až na konec obce
a pokračujete polní cestou ke křížku a na kopci uvidíte rozhlednu.

Nutno se zmínit o těch, kteří bojovali za naší svobodu. K nim patřil
především Vojtěch Smolík, dnes štábní kapitán letectva in memoriam.
Při studiu nižší průmyslové školy v Č. Budějovicích byl vzbuzen jeho
zájem o létání, které se stalo jeho životní zálibou i povoláním. Sloužil
jako vojín u letectva, kde získal hodnost četaře. Známým se stal
v r. 1938, kdy se při akrobacii srazilo jeho letadlo s dvěma jinými.
Letci těch dvou letadel zahynuli, ale Vojtěch Smolík se zachránil padákem. V roce 1939 překročil s jinými bývalými letci hranici, aby
v cizině bojoval za naši svobodu. Přes Polsko, Francii a Afriku se dostal do Velké Británie, kde se zúčastnil letecké bitvy o Anglii. Po jejím
úspěšném zakončení byl účastníkem bojů na západním pobřeží
Evropy a též leteckých výprav nad kontinent. Za tuto bojovou činnost získal řadu vyznamenání, mimo jiné Československý válečný
kříž, Československou medaili za chrabrost a nejvyšší britské letecké
vyznamenání Distinguished Flying Gross. Koncem července 1945 se,
tehdy ještě nadporučík Smolík, vrátil do naší obce a zapsal do
obecní kroniky: „ V duchu Jana Žižky z Trocnova a pod ochranou svatého Václava jsme zvítězili“.
19. 10. 1995 byla kapitánu Smolíkovi odhalena na pomníku na
náměstí za účasti generála Malého a dalších letců pamětní deska.
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DOUCHŮV HÁJ
V lesíku Douchův háj mezi Besednicí a Dobrkovem se nachází místo,
kterému se lidově říká „Vandlička“. Z Besednice se vydáte silnicí
směrem na Trhové Sviny. Asi po 2,5 km odbočíte vpravo na polní
cestu. Na rozcestí pravá cesta vede k bývalému Sýkorovu hamru
a levou cestou lesem nebo po louce dojdete k Douchovu háji. Je to
skupina bochníkovitých žulových balvanů. Na horní ploše největšího
balvanu se nachází mísovitá prohlubeň oválného tvaru a v puklině
mezi balvany je drobná dřevěná kaplička s obrázkem Panny Marie.
Voda v kamenné míse má podle pověsti uzdravující účinky, jako
i pobyt na místě samém.

„Jen nestyďte se za jména a zůstaňte stále těmi,
jakými jste od dob pradávných“
V dějinách se píše o „Besenicích “ teprve ve XiV. století a jsou jednou
z nejstarších osad na pomezí jihočeském v bývalé župě Doudlebské.
Není známo, kdy ani kým byla obec založena, ale dle starých tradic
čelnější člen podnes připojených „Bud“ od dávných věků ves založil.
V době, kdy vládl v Čechách Václav iV., patřily dvory či malé vesničky
Besednice a Malčín k panství Velešín, které vlastnil Jan Michalec
z Michalovic, který se rozhodl, že své panství prodá. Smlouva o proOd 10. října 2006 byla obec Besednice stanovena městysem.
Na náměstí je řada usedlostí vystavěných ve stylu selského baroka
a výklenková barokní kaplička sv. Jana Nepomuckého z 19. století –
na kameni uveden rok 1815.
18. května 1919 byly uprostřed parku na náměstí slavnostně zasazeny
lípy „Svobody“. Ve školní kronice (Státní okresní archiv Č. Krumlov –
školní kronika z roku 1919) je uvedeno: „Každá lipka dostala jméno
a sice na „malé straně“ na západní straně Masaryk, na východní
straně Wilson, „na velké straně“ na východní straně Beneš a na severní straně Štefánik“.
V Besednici má tradici kamenictví. V blízkosti Besednice bývalo několik kamenolomů s tvrdou, vyhledávanou žulou. Místní kameníci
měli velkou zásluhu na vybudování pomníku padlým na náměstí,
který byl odhalen 19. 10. 1919.

deji panství Velešín mezi Janem Michalcem z Michalovic a Oldřichem
z Rožmberka a jeho synem Jindřichem z Rožmberka byla stvrzena
2. října 1387. Mezi prodávajícím majetkem byla také Besednice
a Malče. Lze tedy prokázat, že první písemnou zprávu o Besednici
a Malči lze určit přesným datem 2. října 1387. Roku 1394 daroval
Jindřich z Rožmberka Besednici farnímu kostelu svatého Víta v Českém Krumlově.
Dne 24. května 1910 vyhověl František Josef i. žádosti podané v roce
1908 a povýšil Besednici na městys.
V roce 1924 ustanovila Zemská správa politická v Praze, že název městyse bude používán výhradně v rodě ženském jednotného čísla. Tedy
v Besednici a ne v Besednicích.
18. prosince 2000 byl obci udělen znak a prapor. Polohu obce ležící
na úpatí Slepičích hor, připomíná kohout na znaku a praporu obce,
jejímž nejvyšším vrcholem je hora Kohout, 870 m n. m.

