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Milí spoluobčané
je mi velkým potěšením, že jsme letos mohli vydat první speciál zpravodaje pod názvem ROK 2019 V NAŠEM MĚSTYSU, 
a který se dostal do vašich domácností.
Co je myšlenkou a cílem tohoto vydání? Rádi bychom Vás, občany Besednice, Malče, Bídy a Bud, informovali o dění 
v našem městysu. Je to takový menší přehled událostí, statistik a faktů, které nás v roce 2019 doprovázely. Je důležité 
zhodnotit, co se nám za tento rok povedlo či nikoli. Plánovaných akcí bylo mnoho, některé se realizovaly a některé ještě 
v budoucnu budou.
…. na začátku některé základní údaje o našem městysu.

Ing.Alena Koukolová
  starostka městyse

INFO Z OBCE
Počet obyvatel k 31. 12. 2019 - 811
Věková struktura (počty obyvatel) 

Celkový počet budov v městysu Besednice: 469 a v Malče: 62
Besednice včetně Bídy a Bud                                                                                  Malče

Naši nejmenší - děti do 3 let – 26, děti 6-7 let- 15
Průměrný věk obyvatel – 42,56 let
S radostí Vám také můžeme oznámit, že se nám v roce 2019 narodilo 9 dětí (1 chlapeček a 8 holčiček), přivítali jsme
10 nových spoluobčánků a oddali jsme 3 šťastné páry.

BUDOVY VE VLASTNICTVÍ MĚSTYSE–bytové prostory v 
ulici Hlinice 307, bytové prostory v ulici Hlinice 308, bytový 
dům Náměstí 94, hasičská zbrojnice + sklad, budova radnice 
čp. 52, srub u koupaliště, budova ZŠ a MŠ + sklad štěpky, 

bývalá MŠ u kostela, dílna „Vachlovec“ –, srub a hygienické 
zařízení u koupaliště, 3x vodárna (Malče, Besednice směr Ko-
hout, Besednice směr T. Sviny).

děti do 15 let 132
chlapci 61
dívky 71

Celkem budov 469

s č.p 318

s č.e./rekreační 9

bez č.p./č.e. 138

rozestavěné 3

vodní dílo/hráz 1

Celkem budov 62

s č.p 21

s č.e./rekreační 24

bez č.p./č.e/jiné. 15

rozestavěné 0

vodní dílo/hráz,jez 2

děti 15 - 18 let 27
chlapci 13
dívky 14

dospělí 652
muži 316
ženy 336

Informační speciál městyse Besednice Speciál
Besednický
zpravodaj
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CELKOVÁ ROZLOHA KATASTRU

Rozpočet

ODPADY

Výměry pozemků ve vlastnictví obce v jiných katastrech: Soběnov -110,73 ha, Dluhoště – 17,93 ha, Klení – 43,39 ha.

Občanská obslužnost v obci – autobusová doprava, 2 obchody, výrobna lahůdek, pošta, obvodní lékař, Základní
a Mateřská škola, masérské služby, kosmetické služby, kadeřnické služby, 3 muzea, knihovna, restaurace, 2 kostely, hřbitov, 
koupaliště + zázemí, dětské a workoutové hřiště, tenisové kurty, chovná stanice hřebců, řemeslné a administrativní
podnikatelské subjekty. 

Ceny vodného stočného 2019 pro městys
Pohyblivá složka 47,76 Kč/m3 (voda pitná 24,77 Kč, voda odpadní 22,99 Kč) + pevná složka za vodoměr/rok.
Pro odpadní vody z jiných zdrojů sazba 25,67 Kč/m3.

Agenda úřadu: matrika, evidence obyvatel, CzechPoint, pohřebnictví, vybírání poplatků, odpadové hospodářství,
vydávání povolení kácení dřevin rostoucí mimo les, agenda silničního správní úřadu v omezeném rozsahu,
vidimace, legalizace.

Informování občanů rozhlasem: 162 hlášení.

Právní služby: JUDr. Lenka Smolíková, LL.P, Praha.

Dobrovolné příspěvky občanů: Tříkrálová sbírka: 14.368,- Kč. Příspěvek na opravu kostelních
hodin a sochy sv. Prokopa v době Adventu: 12.868,- Kč.

Pořídili jsme 4 nové kontejnery na olej, 4 nové kontejnery na plast a rozdalo se 50 kompostérů.

Besednice včetně Bídy a Bud v ha
Celkem KN 1395,9
orná půda 350,0
zahrada 23,9
ovoc. sad 0,4
travní p. 200,1
lesní pozemky 723,8
vodní plochy 7,6
zastavěná plocha 12,2
ostatní plocha 77,9

Malče v ha 
Celkem KN 216,1
orná půda 24,6
zahrada 2,5
ovoc. sad 0,0
travní p. 80,0
lesní pozemky 81,7
vodní plochy 10,6
zastavěná plocha 2,3
ostatní plocha 14,4

vyprodukováno
v tunách/rok

počet svozů/rok svozová � rma

komunální odpad 69,67 52 Technické služby Kaplice spol.s.r.o.

velkoobjemový odpad 56,5 18 Technické služby Kaplice+ Kapex Velešín

plast 15,6 18 Marius Pedersen

papír 10,3 18 Marius Pedersen

sklo 7,2 18 Marius Pedersen

kov 3,74 2 Kovošrot Velešín

pneumatiky 3,69 2 Závod na recyklaci pneu Borovany

elektro 5,11 2 ASEKOL a.s.

olej 1 EKO-PF s.r.o.

léky 2 MEDITEP s.r.o.

schválený rozpočet 2019 skutečnost 2019 schválený rozpočet  2020

příjmy 20 334 000 Kč 19 593 371 Kč 19 750 000 Kč

výdaje 19 864 000 Kč 18 497 240 Kč 22 825 000 Kč

� nancování -470 000 Kč -1 096 479 Kč 3 075 000 Kč

Zastupitelstvo 
•  Počet zastupitelů: 11, starostka Ing. Alena Koukolová,

místostarostka Ing. Michaela Novotná.
•  Konání zastupitelstva v roce 2019 – pracovní 10,

veřejné 5+2 mimořádné.
•  Průměrný počet zastupitelů při jednání veřejného

zastupitelstva = 10,42.
•  Průměrný počet občanů při jednání veřejného

zastupitelstva = 13,57. 
•  Plánované veřejné zasedání zastupitelstva

v roce 2020 – 6+ 1 výjezdní..
•  Jednání zastupitelstva v roce 2019 – pracovní 10,

veřejné 5+2 mimořádné.
•  Průměrný počet zastupitelů při jednání veřejného

zastupitelstva = 10,42
•  Průměrný počet občanů při jednání veřejného

zastupitelstva = 13,57
•  Plánované veřejné zasedání zastupitelstva v roce

2020 – 6+ 1 výjezdní.

Výbory a komise
•  Finanční výbor – 5 členů, předseda Stanislav Blecha. 
•  Kontrolní výbor – 3 členové, předseda Jaroslav Klein.
•  SPOZ- 7 členek, předsedkyně Doubravská Milena.
•  Dotační komise – 3 členové, předseda Ing. Petr Paťha.
•  Školská rada – 6 členek, předsedkyně Ludmila Paťhová.

Městys Besednice a jeho členství v těchto sdružení/
organizacích: 
SMO Pomalší, Svaz měst a obcí ČR, Honební společenstvo 
Besednice, Honební společenstvo Ličov, destinační
společnost Novohradsko – Doudlebsko. 

Honební společenstvo Besednice - celkem 468 členů, 
výměra 1610 ha, počet ha ve vlastnictví městyse Besednice 
430 ha Honební výbor: starosta - Ing. Pavel Pöschko.
Jednání: konání 1 valné hromady a 3 honební výbory.
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ŠKOLA, ŠKOLKA A JÍDELNA
Vedení školy: do srpna 2019 Mgr. Květoslav Skála,
od září Ing. Eva Tomášková.

Vedení školky: do října 2019 Helena Šafránková,
od listopadu paní Zdeňka Huťová.

Vedení jídelny: Martina Šindelířová.

Základní škola
Žáci: celkem 148 žáků, z toho 89 chlapců,
59 dívek.

Personál: 9 třídních učitelů, 2 učitelky, 1 ekonomka,
zástupce a ředitelka školy, 1 vychovatelka školní družiny,
4 asistentky pedagoga, 1 školník, 2 uklízečky, 1 školní
asistent (8h/týden).

Maximální kapacita: 170 žáků.

Využití tělocvičny mimoškolně: � orbal, volejbal, aerobní 
a posilovací cvičení, box, parkour, teakwon-do, ping-pong.

Školní družina
pro žáky 1- 5. třídy, 2 oddělení, ranní i odpolední
provoz (6:15-16:00).

Školní jídelna 
Denně:190 obědů pro MŠ, ZŠ a zaměstnance, 35 ranních 
svačinek a 20 odpoledních, max kapacita 215 jídel.

Ročně: MŠ: 5419 obědů, 5419 ranních svačinek, 3177
odpoledních svačinek, ZŠ: žáci 22835 obědů, zaměstnanci 
5003 obědů.

Personál: vedoucí ŠJ, pokladní, vedoucí kuchařka,
pomocná kuchařka.

Mateřská školka
Dětí: celkem 43, (27 z Besednice, 16 z okolí).
Personál: Vedoucí učitelka, 3 učitelky, chůva/uklízečka, 
asistentka pedagoga.
Provoz MŠ: 10 hod/ den (6:15 - 16:15 hod).
Maximální kapacita: 45 dětí, 2 třídy (Sluníčka, Kuřátka).

•  Nepovinné předměty – římskokatolické náboženství,
angličtina pro 1. a 2. třídu.

•  Zájmové kroužky – rybářský kroužek, věda nás baví,
logopedie, hravá logika, čtenářský klub. 

•  ZUŠ – hudební nauka, hra na klavír, hra na � étnu, hra
na kytaru, sólový zpěv, sborový zpěv.

Seznam některých školních akcí v roce 2019:
•  Multikulturní výchova: Projekt EDISON, Světový den jazyků: 

jazykolamy, kvízy, Exkurze do Horního Rakouska (2 projek-
tové dny pro 4. a 7. třídu na téma Úspory energií), Projekt
S kufříkem za svobodou (17. listopad).

•  Svět práce: Návštěva Úřadu práce v Č. Krumlově, exkurze 
do � rem (např. Jihostroj), informační schůzky zástupců 
středních škol, veletrh Burza škol, výstava Vzdělání a řemes-
lo, pečení perníčků, svatomartinských rohlíčků a vánočního 
cukroví.

•  Prevence: Adaptační pobyt žáků 6. třídy, Přednáška – pro-
tidrogová prevence, Logopedická depistáž v MŠ, Projekce 
dokumentu N. Winton – Síla lidskosti.

•  Ekologická výchova: Projekt Významné dny (stanoviště na 
hřišti), Beseda Centra ekologické a globální výchovy Cassi-
opeia.

•  Kultura: divadelní představení ve škole i mimo školu, Vá-
noční akademie (v kinosále a vestibulu školy – spojeno
s adventním jarmarkem).

•  Vzdělání/soutěže: Testování čtenářské a matematické 
gramotnosti 8. třída, matematická olympiáda, regionální
i republikové kolo hudební soutěže – reprezentace kapely 
JULIE.

•  Sport: plavání 1.+2. třída ZŠ + MŠ (10 lekcí), běh Svatojan-
ský kopeček, � orbalové turnaje, Večerní běh Kaplicí, Ma-
runka Run.

•  Propojení s městysem Besednice a dalšími subjekty: vy-
stoupení na Vítání občánků, Chvalkov (domov pro seniory),
předvánoční akce , zářijové oslavy, workshop pro odborní-
ky i laickou veřejnost na téma rozvoj gramotností.

Edison

Adaptační pobyt

Chvalkov
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BetlémSetkání se seniory

BetlémSetkání se seniory

Vítání občánkůMaškarní ples

SPOLKY
Hasiči – Počet dospělých členů: 102 (72 mužů a 30 žen), po-
čet sportovních týmů mužů: 2 (celkem 10 soutěží v požár-
ním sportu), počet sportovních týmů žen: 2 (celkem 9 soutě-
ží v požárním sportu), děti: 20. Celkem 40 mimovíkendových 
akcí, 3 krátkodobé akce 2-6 denní, 1 jednodenní akce.
JSDH – počet členů 11, zařazení JPO V
Sdružení Mladý hasič – celkem všech dětí 23 (10 holek
a 13 kluků). Umístnění na okrskové soutěži 1.místo starší žáci 
a mladší žáci 3.místo, okresní kolo starší žáci 3.místo. Krajské 
kolo dorost jednotlivci Karolína Síkorová 3.místo a Marian 
Kdýr 4.místo. Celkové umístnění na okresní dětské lize starší 
žáci 3.místo a mladší 10.místo z 25 družstev. Podzimní kolo 
hry Plamen 2. místo.
Vltavín – 13 členů, celoroční pořádání akcí.
TJ Sokol + Šipkový oddíl -  aktivity: pravidelná hra volejbalu, 
hra šipky, pořádání Dětského dne společně s hasiči.
Kohoutek - Hra na zobcovou � étnu-6 kluků a 12 holek, Sbo-
rový zpěv-5 kluků a 10 holek, Tvořivý kurz- 8 kluků a 21 holek, 
Taneční kroužek – 1 kluk a 3 holky, Hravá angličtina – 4 kluci 
a 7 holek, Florbal – 24 kluků.

Teakwon-do – celkem 13 žáků, (1 dívka a 12 chlapců), Dosa-
žené sportovní úspěchy v roce 2019: 3. místo - Pohár Českého 
svazu taekwon-do v Brně kateg. starší junioři, 3. místo - Czech 
open v Nymburku v disciplíně technické sestavy, 3. místo - 
Mistrovství České republiky v Ostravě v disciplíně  sportov-
ní boj, 3. místo - Setkání Středisek talentované mládeže ČR
v Ostravě v disciplíně technické sestavy.
Myslivecký spolek Besednice – 31 členů, výměra honitby 
2119 ha.

POŠTA
odeslané balíky 385 ks, odeslané dopisy 4535 ks, vydané ba-
líky a dopisy 2097 ks, vyplacené  důchody 672 ks, přijaté pe-

něžní poukázky 2115 ks, transakce poštovní 
spořitelny 2594 ks.

Podané sázenky loterií Sazky 2688 ks, Proda-
né losy 1653 ks. Počet sázek 4341 ks (sázen-
ky loterií Sazky 2688 ks, prodané losy 1653

ks)  za 443.007,- kč (z toho losy za 108.330,- kč) Celkem pro-
vedených transakcí za rok 2019 je 29 235.

Muzeum městyse - příprava expozice o místním letci leden 
- květen, první otevření 6.5.2019, následné otevření druhé 
části muzea - expozice CO skladu Celkem bylo otevřeno: 
květen – 1x, červen – 1x, červenec - 5x, srpen - 5x, září - 4x, 
říjen - 3x ( z toho 2x projekce � lmů s tématikou plk. V. Smolík 
DFC a piloti RAF).

Jaké kulturní akce nás celý rok doprovázely...
Leden – Hasičský bál, Masopust, Tříkrálová sbírka.
Únor – Vítání občánků.
Březen – Hrátky s pamětí v knihovně, Vyhlášení čtenáře roku, 
Noc s Andersonem, Maškarní karneval pro děti.
Duben – Setkání se seniory, Maškarní ples, Beseda o Iránu, 
Pálení čarodejnic, Stavění májky, Beseda v mateřské školce s 
ilustrátorem Adolfem Dudkem, Beseda a tvoření technikou 
quilling.
Květen – Den matek, Zájezd pro seniory (Titanic), Piektní akt 
u pomníku na náměstí a otevření muzea.
Červen – Běh na Kohout, 39. ročník Střeleckého memoriálu 
Václav Papouška, Den dětí s hasiči, Pochod do Orvieta, Pasová-
ní prvňáčků na čtenáře, Závěrečné odpoledne s Kohoutkem.
Červenec – Besednická pouť, Pouťový turnaj v malé kopané 
o pohár starostky, Memoriál Vratislava Nováka,  Poutní mše 
svatá v kostele sv. Prokopa, Setkání mladých hasičů, Mladí 
hasiči (sjíždění Vltavy), Pojízdné kino, Besednické slavnos-
ti (fotokoutek, malování na obličej, volná prohlídka muzea
obecní slavnost), Koncert Pavla Šporcla.
Srpen – Volejbalový turnaj, Rozloučení s prázdninami.
Září – Piektní akt u příložitosti 105. let od narození V. Smolíka, 
Zájezd pro seniory, Okresní dětská liga v hasičském sportu, 
38. Setkání heligonkářů, Běh pro Marunku, Vítání občánků. 
Říjen – Okresní výstavba drobného zvířectva, Drakiáda.
Listopad – Svatohubertská troubená  mše svatá v kostele 
sv. Prokopa, Výroba adventních věnců, Čaj o páté, Beseda
s historikem p.Cukrem „Jihočeské hrady jak je neznáte“.
Prosinec – Mikulášská nadílka pro děti, Vánoční akademie 
Kohoutek, Vánoční jarmark, Rozsvícení vánočního stromku, 
Mikulášská nadílka pro děti, Vánoční koncert v Malči, Živý 
Betlém u kostela sv. Prokopa.

Memorial Vratislava Nováka

Masopust

SlavnostiSlavnosti

Florbal

Florbal
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Skříňky

Vodárna

Balkóny

Atletické zázemí

.…a nakonec naše investiční akce.

SOUHRN INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2019
Budovy a nemovitosti ve vlastnictví městyse –výměna 
oken, oprava balkónů a části střechy na budově č.  p. 94, po-
řízení nových skříněk pro děti v ZŠ, instalace kamerového 
systému v ZŠ, výměna technického vybavení vodárny v Mal-
či, rekonstrukce odvodnění v ulici V Zahrádkách, zateplení 
části domu č. p. 307, ukončení realizace ČOV,  administrativní 
ukončení akce Revitalizace vodní nádrže Mlýnek a přeložky 
kanalizace v ulici Hlinice, nové zábradlí na radnici, dokonče-
ní prací na vodárně – nové kovové dveře a skříňka, menší 
opravy propadlých chodníků v obci.

Veřejné prostranství - výměna osvětlení v Malči, nová turi-
stická mapa, vánoční výzdoba v obci, výsadba veřejné zele-
ně, obnova a posílení pramenišť, vykácení prostoru u teniso-
vých kurtů, vykácení stromů v okolí rybníka Loužník.

Technické vybavení - traktůrek na sečení trávy + radlice na 
sníh, křovinořezy, vibrační deska a drobné nářadí, nové kon-
tejnery na plast, oleje a bioodpad, pořízení rozkládacích setů 
na kulturní akce.

Projektová dokumentace - PD na hřiště u ZŠ a u kurtů, PD 
na sociální zařízení ve škole, dokumentace na změnu konce 
obce/dopravní značení.

BUDOUCÍ AKCE INVETIČNÍ 
Čeho bychom chtěli v roce 2020 dosáhnout
Odkup pozemků pro výstavbu ZTV u koupaliště, zpracování 
PD pro osvětlení v Družstevní ulici, zpracování PD na vybu-
dování nové kanalizace u koupaliště, rekonstrukce obřadní 
síně a chodby, instalace dopravních značek a zabezpečení 
bezpečného provozu na silnicích, zpracování PD na vybudo-

vání přivaděče (vodovodu) z Besednice do Malče a PD na vrt 
„Plachý“, výsadba veřejné zeleně a vybudování turistického 
zázemí v Malči, výstavba pergoly a ohniště tamtéž, umíst-
nění panoramatické mapy, oprava sakrálních staveb (křížky
a boží muka), oprava márnice na hřbitově.

DLOUHODOBÉ INVESTIČNÍ CÍLE:
Vybudování chodníku a osvětlení v ul. Družstevní, Hlinice, 
v ulici Na Jamech směr Trhové Sviny, oprava chodníků ve 
spodní části náměstí, postupná výměna vodovodů, vy-
budování cesty v Malči, řešení odpadového hospodářství, 
realizace ZTV u koupaliště, připojení veškeré kanalizace na 
novou ČOV, oprava budovy bývalé MŠ.

DOTACE
Dotační tituly 2019: podaná žádost na výsadbu aleje – 
dotace nepřidělena, podaná žádost na výstavbu víceúče-
lového objektu (bývalá MŠ) – dotace nepřidělena, podaná 
žádost na rekonstrukci obřadní síně – výsledky budou vy-
hlášeny v únoru 2020.
Destinace Novohradsko-Doudlebsko – získaný příspěvek 
ve výši 50% na veškeré náklady spojené s pořádáním letních 
obecních slavností.

Dotační tituly 2020: podání žádosti o dotaci z MMR na 
výstavbu hřiště pro ZŠ (únor), již podaná žádost o dotaci z 
grantu pro JČK Kulturní dědictví-oprava sakrálních staveb 
(leden) a Podpora kultury – oslavy 110 let od povýšení obce  
Besednice na městys (leden), podání žádosti z MAS Pomalší 
na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ (únor), podání žá-
dosti na další sakrální stavby z MZE. Dále je v plánu získání 
dotace na podporu školství - nový kabinet matematiky, che-
mie a fyziky.


