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Opatření kvůli koronaviru
se dotkly také naší obce
základní škola
mateřská škola
knihovna
restaurace.

Vážení spoluobčané,

V Besednici jsou zrušeny:
veškeré kulturní a sportovní akce
rozvoz jídel pro seniory.

V Besednici je omezeno:
úřední hodiny na radnici
otevírací doba pošty.

Ostatní informace:
zrušen provoz Sběrného dvora ve Velešíně
omezený vlakový jízdní řád
nová pravidla pro přepravu osob
v autobusové dopravě.

Důležitá je osobní hygiena:

Příznaky:

Zvýšená
teplota

Kašel

Dušnost

Bolest
svalů

XXIII

Slovo starostky

V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy onemocnění COVID-19 se na Vás obracím
s žádostí o dodržování aktuálně vydaných pravidel, zákazů a nařízení vlády ČR.

V Besednici jsou uzavřeny:

31

Únava

Neváhejte nás kontaktovat v jakékoliv záležitosti. Rádi vám pomůžeme a poskytneme potřebné informace
Kontakty:
Ing. Alena Koukolová, starostka,
tel. 725 793 512
Informační linka v souvislosti s koronavirem,
tel.1212
Krajská hygienická stanice
v Českých Budějovicích – pohotovostní linka
7.00 – 19.00 hodin, tel.736 514 386
Prosím sledujte aktuální pokyny a informace
v médiích.

opět se nám podařilo shromáždit několik zajímavých témat
a článků, o které se chceme
s vámi v tomto novém čtvrtletním zpravodaji podělit.
V
minulém
Speciálu jsme
vás chtěli seznámit s fakty
a s daty z naší
obce, což se, doufám, povedlo.
Nemohu ale neokomentovat
aktuální situaci, která zasáhla
nejen nás, ale i celý svět. Vyhlášený nouzový stav a následná karanténa zcela ovlivnila naše životy, naše denní
rytmy. Otázkou je, jestli pozitivně nebo negativně?
Informací z médií je mnoho, některé nás děsí, jiné zase
uklidňují. Proto vám všem
osobně přeji, ať toto přechodné období přežijeme ve zdraví, v blízkosti rodiny a pomoci
všech známých.
Měli bychom držet při sobě,
respektovat soukromí, používat neustále selský rozum
a neriskovat naše životy jen
pro to, že se neumíme posadit
v klidu doma a přečíst si například knížku. Jen tak se dovedeme ochránit.
Velké díky patří všem našim
spoluobčanům, kteří zajišťují a zajišťovali nezbytně nutné
potřeby a služby - prodejny
potravin, pošta, zaměstnanci
městyse, zdravotníci, složky
IZS, řidiči zásobování a linkových autobusů.
Ing. Alena Koukolová,
starostka městyse
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Informace z radnice
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Budova mateřské školy u kostela se dočká
přestavby. Pomohla dotace
Již na začátku tohoto roku jsme
získali ne zcela oficiální informaci o možném přidělení dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj, kde jsme začátkem roku

Letošní informace o přidělení
dotace ve výši 10.000.000,-Kč
zcela změnila náhled na celou
věc. Zastupitelstvo se jednoznačně shodlo na tom, že bychom tuto šanci měli využít.
Akce je v současné době oficiálně zaregistrovaná, a proto jsem se rozhodla, že Vám
v tomto vydání představím některé detaily tohoto projektu.
Hlavním záměrem celé akce
je přestavba objektu na polyfunkční objekt s využitím pro
potřeby základní školy a pro
zájmovou činnost v obci. Prioritním požadavkem je umístění dvou školních učeben (dílny
a cvičná kuchyň), dále vybudování bytové jednotky a kluboven pro obecní spolky a zájmové kroužky.

Současný stav

2019 žádali o dotaci na rekonstrukci a přestavbu veřejných
budov, konkrétně na opravu
bývalé MŠ u kostela.
Po prvním kole vyhodnocení

všech podaných žádostí, cca
duben 2019, nám oznámili, že
naše žádost bohužel neuspěla. Proto obec nadále nepodnikala žádné kroky k tomu,

aby se daný záměr uskutečnil.
Naopak vznikaly další nápady na efektivní využití těchto
prostor. Nápadů bylo opravdu
hodně.

Březen 2020
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Rekonstrukce promění budovu školky v krásný
objekt, který bude chloubou naší obce
Původní budova ze smíšeného
zdiva, s plochými stropy a valbovou střechou je ve své hmotě
zachována včetně členění jižního i západního průčelí. Přízemní přístavba ze sedmdesátých
let minulého století s plochou
střechou je v nevyhovujícím
stavu a bude částečně odbourána včetně komínu a kotelny
na tuhá paliva. Bývalý sklad
paliva zůstane zachován. Zdivo
přístavby je místy zavlhlé, izolace střechy nefunkční. Vzhledem k naměřenému střednímu
radonovému indexu pozemku
bude větší část přístavby založena a odizolována nově.
V přízemní části prvního nadzemního podlaží jsou umístěny učebny základní školy pro
praktickou výuku. Z chodby
je přímo přístupná učebna dílen s oddělenou šatnou pro
žáky. Učebna dílen a chodba
jsou přisvětleny denním světlem v rovině stropu střešními
světlovody.
Cvičná kuchyň je přístupná
přes klubovnu. První nadzemní podlaží (kromě bytové jednotky) je řešeno bezbariérově
včetně hygienického zázemí,
klubovnu i učebny mohou využívat osoby s pohybovým
omezením. V prvním nadzemním podlaží je také řešena bytová jednotka pro čtyřčlennou
rodinu. Druhé nadzemní podlaží bude využito pro zájmovou činnost.
Vstupní chodba podél východního průčelí bude nahrazena krytým chodníkem. Hlavní vstup
do objektu je řešen v přízemní
části z východní strany směrem
od kostela. Přístup k objektu je
zajištěn po původním kamenném chodníku z ulice Na Kopci,
která končí u hřbitova.
Původní i nová část objektu
bude opatřena kontaktním fasádním zateplovacím systémem. Omítka jemné zrnitosti
je navržena v kombinaci dvou

světlých barev, které navazují
na barevnost kostela sv. Prokopa. Hlavní budova je navržena v základní ploše v barvě
tlumené růžové až šedorůžové
se smetanově bílými ozdobnými prvky, tj. římsou a šambránami kolem oken. Přízemní
část objektu bude celá smetanově bílá. Sokl je navržen
z přírodního vícebarevného
granulátu s převládajícími šedými zrny s příměsí růžové.
V celém objektu budou

Současný stav.

Plán rekonstrukce.

osazena nová plastová okna
s izolačními dvojskly. V konstrukcích podlah bude tepelná
izolace. Jihozápadně od objektu je navržena pozemní nádrž
na dešťovou vodu.
Podmínkou rekonstrukce objektu je co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, z toho
důvodů je řešeno vytápění budovy pomocí tepelného čerpadla, systém vzduch/voda. Dále
bude využito dešťové vody,
která bude svedena dešťovými

svody do navržené nádrže o objemu 10 000 litrů. Voda z nádrže bude využívaná pro potřeby
hřbitova pro zalévání.
Projekt
byl
zpracovaná
Ing. arch. Danou Pavelkovou
a Ing. Janou Janáčkovou.
Všichni nyní doufáme, že se
realizace stavby stihne v daném termínu, splní daný záměr
a že nám vznikne krásný objekt, kterým se budeme moci
v budoucnu pochlubit.
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Advent se opět vydařil. Zazněly koledy a voněl punč
Máme tu rok 2020 a činnost
spolku se opět rozjíždí. Ale
vraťme se ještě do prosince
roku 2019 a to hned k 1. prosinci, kdy jsme se podíleli
na přípravě „Rozsvícení vánočního stromu“. Akci zahájila starostka Ing. Alena Koukolová a nechybělo ani tradiční
svěcení adventních věnců, které posvětil farář Mgr. Jan Mikeš. U krásně nazdobeného
stromu děti ZŠ Besednice pod
vedením učitelek Mgr. Zdeňky Řehoutové, Mgr. Ireny Hubené a Mgr. Růženy Staškové
zazpívaly krásné vánoční koledy a přednesly básničky. Tento
sbor účinkujících doprovodila
kapela Kašovanka. Atmosféru
Vánoc doplnila vůně vánočního punče pro dospělé a ovocného čaje pro děti. K zakousnutí bylo nabízeno vánoční
cukroví. Rozsvícená kaplička a vánoční strom jenom dokreslily náladu nadcházejícího
adventu.

Rozsvícení vánočního stromu.

Hluboká u Borovan - zkouška na Živý Betlém a zpěv koled.
5. prosince máme jako každý
rok Mikulášskou nadílku. Pro
děti ve škole a školce jsme připravili mikulášské balíčky.
Už od listopadu probíhaly

zkoušky na Živý Betlém s upraveným scénářem pod režijním
vedením Mgr. Zdeňky Řehoutové. První představení se odehrálo v Hluboké u Borovan

15. prosince 2019. Před představením kapela Kašovanka zahrála a zazpívala pásmo
koled. Sešlo se hodně diváků
a představení se velice líbilo.

Adventní jarmark.

Březen 2020

5

Kulturní a zábavní spolek Vltavín

Živý Betlém nám zpříjemnil adventní čas
Druhé představení se po dvouleté přestávce konalo u kostela sv.
Prokopa. Perfektně připravené
a nastudované představení zde
převedli všichni účinkující a patří jim za to velké poděkování.
To ocenili přítomní diváci dlouhotrvajícím potleskem. Protože

toto představení bylo náročné
na přípravu a nastudování, nelze jmenovat všechny, kdo se
na přípravě a průběhu podíleli,
děkujeme všem za pomoc, především účinkujícím. Ten, kdo
tam byl, si v předvečer Štědrého dne odnesl opravdu krásný

zážitek a domů si mohl odnést
i Betlémské světlo.
Dobrovolný příspěvek z adventních akcí byl předán paní
starostkou generálnímu vikáři Mons. Davidu Henzlovi
při štědrovečerní bohoslužbě
a bude použit na opravu věžních

hodin a sochy sv. Prokopa. Byla
připomenuta i historie Živého
Betléma, jehož první představení zrežíroval Jiří Anderle a poté,
až do roku 2016 vznikala představení pod vedením Hany Červinkové, které bylo také při této
mši poděkováno.

Živý Betlém Besednice.

Maškarní karneval doplnily soutěže pro děti. Výtečná
nálada byla přítomna ve zcela naplněném sále
Kulatý rok 2020 začínáme
tím, že jsme do svých řad
přijali dva nové členy – Jana
Zemana a Evu Smolíkovou.
Věříme, že se jim u nás bude
líbit a budou platnými členy
spolku Vltavín.
Činnost jsme zahájili pomocí
s přípravou masopustu. Jako
každý rok je to zhotovení růžiček na opravu klobouků a potom samotná pomoc při koledě. I letos koledníkům přálo
počasí. Na cestě je doprovázela kapela Netolička, která zahrála i večer na sále.
Jako další akce byl naplánován na 23. února 2020 Maškarní karneval pro děti. Program a soutěže pro děti celé
odpoledne moderoval Josef
Pepa Maxa. Pro každé dítě

byla připravena při příchodu
na karneval odměna a další ceny
děti obdržely při soutěžích. Sál
byl zcela zaplněn dětmi i rodiči,

Maškarní karneval.

kteří si užili krásné nedělní karnevalové odpoledne.
Závěrem děkujeme členům
spolku za pečlivou přípravu

akcí a do nového roku hodně tvůrčí práce.
Jiřina Wernerová,
Helena Zemanová
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Nejen kvalitní vyučování, ale také kulturní
činnost je předností naší školy
Vážení čtenáři zpravodaje,
děkujeme všem, kteří navštívili naši školu během vánočního
jarmarku a zakoupili výrobky
žáků. 6333 Kč, což je jedna třetina z takto získaných peněz,
půjde dle rozhodnutí zástupců
žáků všech tříd na charitativní
účely. Žáci rozhodli podpořit
Nadační fond Kolečko, který
kupuje zdravotnické přístroje
na dětské traumatologie.
Příjemnou příležitostí pro setkání s mnohými z vás byl lednový den otevřených dveří.
Rádi jsme vám představili novinky z naší činnosti i pomůcky, kterými jsme školu vybavili, abychom oživili výuku.
Nový rok zahájili žáci vyšších
ročníků na lyžařském výcviku, který proběhl opět na Lipně. Sport u nás má zelenou,
žáci druhé a třetí třídy spolu
s dětmi ze školky jezdí nyní
do Českého Krumlova na kurzy bruslení.
Naši žáci se také zúčastňují
soutěží, ve kterých v únoru získali ta nejlepší ocenění. V přehazované tým žáků čtvrté a páté

Recitační soutěž.

Lyžařský výcvik.
třídy přivezl zlato z okresního
kola. V recitační soutěži oba
naši zástupci obsadili první
místo ve své kategorii.
Naši nejmenší v mateřské škole věnovali svůj dopolední čas
předvánočním aktivitám a nyní
pro ně paní učitelky připravují program na druhé pololetí. Těšit se děti mohou na divadelní představení, návštěvu

Masopust ve škole.

zábavního parku i seznámení
s netradičními zvířátky. My se
naopak těšíme na jejich vystoupení během oslav Dne matek,
které také nacvičují.
Věříme, že předávání vysvědčení nemusí být nuda. Žáci nás
podpořili a „Dne naruby“, který byl vyhlášen právě na tento
lednový den, se většina zúčastnila. Na www.zsbesednice.cz

ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak nám to všem
slušelo. Velkým překvapením
bylo vystoupení známé hudební kapely v podání učitelek
prvního stupně.
Poslední lednový den si žáci
užívali prázdniny a učitelé se
vzdělávali – školení se týkalo systému Škola online, který pro vás nyní testujeme
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V naší jídelně
dětem chutná
Činnost školní jídelny
prosinec 2019 – únor 2020

Den naruby učitelé.
a přizpůsobujeme našim podmínkám. Od září tak budeme
i v Besednici používat elektronickou třídnici a žákovské knížky. Rodiče i žáci budou včas informováni a budou jim předány
přístupové údaje. V souvislosti
s tím byly ve všech třídách instalovány počítače. Věříme,
že to také povede ke zpestření
a zkvalitnění výuky.

Den naruby děti.
V současné době pracujeme
na přípravě zápisů do základní
školy (duben) a mateřské školy
(květen). Na druhou stranu jsme
vydali přihlášky k dalšímu studiu na středních školách a učilištích žákům deváté třídy a páťákům, kteří se ucházejí o možnost
studovat na gymnáziu. Všem
jim držíme palce, aby se dostali
na školy, které si vysnili.

Zveme vás k návštěvě našich
webových stránek, které pro vás
pravidelně aktualizujeme a přibližujeme vám tak naši činnost.
Příležitost k osobní prohlídce
školy se vám nabízí v květnu
během oslav městyse. Těšíme
se na vás!
Eva Tomášková,
ředitelka školy,
ZŠ a MŠ Besednice

Hned první týden v prosinci nás navštívil Mikuláš
a čerti.
Jako každý rok výslužku pro děti zajišťuje spolek
Vltavín. My jsme přidaly
ke všem dobrotám a sladkostem jablka a brambory.
Poslední školní den v prosinci jsme připravily předvánoční menu. Usmažily
jsme kuřecí řízky, připravily bramborový salát a upekly vánočky.
V měsíci lednu jsme pro
děti žádné novinky nepřipravily. Byla „klasika“ –
špagety, vepřová s knedlíkem a se zelím, bavorské
vdolečky, plněné buchty,
svíčková a oblíbené rizoto.
Těmito jídly nikdy nezklameme. Ve čtvrtek 30. 1.
2020 dostávaly děti za vysvědčení sladkou odměnu – čokoládovou oplatku
s lentilkami.
Jelikož svátek svatého Valentýna vycházel na prázdniny, tak jsme dětem v pátek
týden před vytvořily valentýnské překvapení (lesní
směs ovoce s jogurtem).
Od 10. 2. do 14. 2. byly jarní prázdniny. Provoz školní
jídelny nebyl přerušen, protože se vařilo pro děti z MŠ.
V měsíci březnu nás čeká
„Slovenský den“. Připravíme slovenskou kapustnicu a halušky s uzeným a se
zelím.
Na výzdobě školní jídelny
se opět podílely děti z družiny a děti z první třídy.

Zprávu z činnosti školní
jídelny sepsala vedoucí –
paní Martina Šindelířová.
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Jak probíhala letošní koleda v Besednici?
Letošní staročeskou koledu,
která se konala 14.– 15. února
2020, vedla „Matka koledy“ –
Karel Brabec ml.
O povolení koledy šli požádat
na radnici Pavel Werner a Vojtěch Čutka. Letošní rok povolení ke koledování udělovala místostarostka Ing. Michaela Novotná. V koledě proběhla
obměna. V letošním roce nekoledovali Jan Syrovátka a Jakub Daniel. Vystřídali je Jiří
Zajíček a Martin Řehout.
Složení koledy:
Matka
Karel Brabec ml.
Hejtman Jan Zeman
Rychtář Pavel Werner
Konšel Vojtěch Čutka
Tancmajstři
Stanislav Blecha,
David Šeba
Myslivci Filip Brabec,
Matěj Čutka
Žitný
Jiří Zajíček ml.
Ovesný Martin Řehout ml.
Caperdové:
Karel Bíca, Václav
Kelbl, Petr Papoušek,
Václav Paťha,
Vladimír Vaněk
a šest malých caperdů.

Masky a kapela.

Koledníci, caperdové a dělostřelci.
Koledu doprovázeli dělostřelci Karel Bíca ml., František Kytka ml. a Pavel
Pöschko ml. pod vedením
bývalého hejtmana Zdeňka
Čutky.
Tento rok neproběhla slaměná koleda, ale koledu

doprovázelo více masek.
Alena Blechová ml., Kristýna Vodňanská, Zdeňka Lattnerová, Libuše Pařízková
a Vendula Veselá jako GEJŠA GANG. Jakub Bíca, Vojtěch Paťha, Jaroslav Sudík
a Filip Zeman jako cestáři.

G4.

Výborný bramborák a občerstvení se mohlo zakoupit
u „G4“, které nabízeli Jakub
Daniel, Pavel Lemoch, Jan
Syrovátka a Jiří Šafránek.
Celý den doprovázela koledu
část kapely Netolička v doprovodu Milana Novotného.

9

Koleda

Březen 2020

Veselily se všechny věkové kategorie
Fotoreportáž

Jan Zeman, který byl již popatnácté hejtmanem koledy.
Večer
proběhl
věneček,
ke kterému zmíněná kapela
zahrála. O večerní překvapení se postarali „Besedničtí
talenti“ Stanislav Blecha, Karel Brabec ml., Petr Papoušek
a Vladimír Vaněk.
Chtěli bychom poděkovat

místním ženám za přípravu
klobouků a za našití koledníků. Poděkování patří také
všem, kteří se staročeské koledy zúčastnili a pomáhají nám
udržet tuto tradici.
Jan Zeman,
hejtman koledy

Jan Syrovátka a Pavel Werner, který v úloze rychtáře
žádal o povolení koledy už od roku 2013. Obdržel povolení
ke koledování od několika starostů či místostarostů.
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V červenci 1912 byl jmenován první čestný občan
Besednice - František Miroslav Čapek

F. M. Čapek

F. M. Čapek řeční při oslavování povýšení Besednice na městys 8. září 1910.

Dne 24. května 1910 vyhověl František Josef I. žádosti
podané již v roce 1908 a povýšil Besednici na městys.
Žádost byla podporovaná
spisovatelem a poštovním
úředníkem Františkem Miroslavem Čapkem, který měl
slavnostní řeč při oslavách

povýšení obce Besednice
na městys.
F. M. Čapek se zasloužil také
o vybudování dvou mostů.
První z nich spojuje Besednici s Kaplickým nádražím,
druhý je vybudován v Doudlebech. Zajímal se o národopis, regionální historii.

V besednické kronice je
uvedeno: „Dne 21. července
1912 jmenovala městská rada
jednohlasně (hlasováno lístky) p. F. M. Čapka prvním
čestným občanem Besednic,
začež pan oslavenec věnoval
50 K chudým a tolikéž slibuje dáti na most v případné

Proměny obce

Dříve a nyní. Proměna Školní ulice.

době kromě vřelého poděkování městské radě.“

Poděkování za poskytnutí
fotografie F. M. Čapka patří
panu Janu Šimánkovi.

Březen 2020
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Informace

Pořádek versus nepořádek v naší obci
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanům
městyse, kteří využívají naše
kontejnery na tříděný odpad,
kterých máme v obci dostatek.
Nyní máme nádoby na sběr:
papíru, skla, plastů, kovu, biologicky rozložitelného odpadu,
oleje, léků, oblečení a drobného elektrozařízení. Také máme
určená místa, kde mohou občané uložit menší objemný odpad, větve ze stromů a větší, již
nefunkční elektrospotřebiče.
NOVĚ se v obci objeví koše
na psí exkrementy, které budete moci najít na 5-ti místech.

Tyto informační značky stále platí!

Prosím občany, aby dodržovali tyto informační značky. Zákaz vjezdu všech motorových vozidel a zákaz volného pobíhání psů v okolí koupaliště a sportovního zázemí.

Sběrný dvůr ve Velešíně je občany
využíván a dobře funguje
Musíme poděkovat občanům, kteří využívají Sběrný dvůr ve Velešíně pro ukládání objemného odpadu větších rozměrů, nebezpečného odpadu, stavebního a jiného materiálu. Zabraňujete tímto vzniku nepořádku na sběrném místě ve Vachlovci.
Sběrný dvůr ve Velešíně se nachází pod areálem zemědělského
družstva, v ulici Na Humnech.

Otevírací doba sběrného dvora ve Velešíně:
od 1. 3. do 31. 10.
od 1. 11. do 28. 2.
provozní doba:
provozní doba
pondělí až pátek 7:00 – 17:00 pondělí až pátek 7:00 – 16:00
8:00 – 13:00
sobota
8:00 – 13:00 sobota
Tel: + 420 725 785 422

Velký kontejner u hřbitovní zdi
slouží pouze pro odpad ze hřbitova

Zákaz shromažďování odpadu u hřbitova – v poslední době se
objevuje velké množství komunálního odpadu v okolí velkého
kontejneru umístěného u hřbitova. Tento kontejner slouží pouze
pro odpad ze hřbitova.

Kontejner na použité rostlinné oleje neslouží pro vyjeté motorové oleje
Zákaz
shromažďování
jiných než
potravinářských
olejů u kontejneru
na tříděný odpad.
Prosím občany,
aby si vyjetý
olej z osobních
automobilů
likvidovali
způsobem
k tomu určeným
a neshromažďovalii
je u kontejnerů
pro rostlinné oleje..

Do nádoby patří:
použité oleje a tuky z domácností např. fritovací olej, olej
po smažení, ztužené jedlé tuky.

Do nádoby nepatří:
technické oleje (převodové,
tlumičové, motorové), maziva
a kapaliny.

Proč třídit oleje a tuky?
Tuky a oleje vylévané do kanalizační sítě představují riziko pro
průchodnost kanalizace. Jedním
z důvodů třídění olejů a tuků je
tedy odlehčení kanalizační síti
a čistírně odpadních vod, ve které způsobují oleje a tuky komplikace při biologickém stupni
čištění odpadní vody.

Jedlé oleje a tuky jsou navíc
využitelným odpadem, který se dá s úspěchem recyklovat a dále použít v různých
oborech.

Co se s jedlými oleji a tuky
děje dál?
Vytříděné oleje a tuky prochází různými stupni úpravy podle
způsobu jejich dalšího použití, jedná se například o filtraci
k odstranění hrubých nečistot
a chemické úpravě. Vytříděná
a upravená komodita slouží jako
složka pro výrobu biopaliv nebo
jako náhrada ropných maziv pro
stavební a lesní mechanizaci,
využití najde i jako zdroj energie pro výrobu elektřiny a tepla.
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Plán akcí na rok 2020
14. března
18. března
27.–28. března
28. března
1. dubna
4. dubna
24. dubna
30. dubna
30. dubna
květen
10. května
16. května

červen
6. června
6. června
13. června
13. června
13. června
4. července
4. července
5. července
5. července
18. července
1. srpna
září
18. září
19. září
26. září
3. října
3. října
3. října
4. října
10.–11. října
listopad
14. listopadu
29. listopadu
23. prosince

Maškarní ples (Kašovanka, disco)
Čtenář roku
Noc s Andersenem
Setkání seniorů (folklórní soubor
Doudleban a Kašovanka)
Tvoření v knihovně
Velikonoční hody
Trénování paměti v knihovně
Pálení čarodějnic
Stavění májky
Pietní akt u pomníku
Den matek
110 let od povýšení obce Besednice
na městys a Setkání rodáků
(program po celý den, od 14.00 hodin
vystoupení kapely Babouci)
zájezd pro seniory
Dětský den s hasiči
Pojízdné kino
Běh na Kohout
40. ročník Střeleckého memoriálu
Václava Papouška
Soutěž pro děti ve střelbě ze vzduchovky
Fotbalový turnaj o pohár starostky
městyse Besednice v malé kopané
Pouťová diskotéka
Besednická pouť
Poutní mše svatá od 11.00 hodin
Memoriál Vratislava Nováka
v hasičském sportu
Obecní slavnost
Zájezd pro seniory
Divadelní představení
LOVE … SORRY
Charitativní běh Marunka
Výlov koupaliště s kulturním programem
XXXIX. ročník Setkání heligonkářů
– od 10 hodin Kladenská heligonka
Pietní akt u pomníku obětem katastrofy
„Na Poříčí“ – od 12.00 hodin
Přehlídka heligonkářů – od 13.00 hodin
Drakiáda
Okresní výstava drobného zvířectva
10. října - 9–17 hodin
11. října - 9–12 hodin
Čaj o páté
3. obecní bál
Rozsvícení vánočního stromu
Živý Betlém u kostela sv. Prokopa

Kontakty
MĚSTYS BESEDNICE
Ing. Alena Koukolová
(starostka)
tel. 725 793 512
Marie Brunová
(referent, účetní, majetek, pozemky)
tel. 602 614 730
Hana Švarcová
(referent, matrika, pohřebnictví, odpady)
tel. 725 964 476

Vyznačené
akce
se
nekonají

Muzeum městyse Besednice
1. května – 31. října 2020
Expozice Plk. Vojtěch Smolík DFC,
Expozice Civilní obrany

Úřední hodiny:
Pondělí
Středa

8:00-12:00
8:00-12:00

13:00- 17:00
13:00- 17:00

POŠTA PARTNER
Otevírací doba od 1. ledna 2019 - tel. 601 152 355
Pondělí
7:30-11:30
14:00-17:00
Úterý
7:30-11:30
Středa
7:30-11:30
14:00-18:00
Čtvrtek
7:30-11:30
14:00-16:00
Pátek
7:30-11:30
ORDINACE OBVODNÍ LÉKAŘKY V BESEDNICI
Úterý
13:00-15:00 objednávání léků
v ordinaci přítomna sestra
Čtvrtek
7:00 - 8:00 odběry
8:00 -12:00 12:30-15:00
11:00 -12:00 výdej léků
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BESEDNICE
ZŠ kancelář - 778 015 833
ZŠ ředitel - 778 015 834
Mateřská škola - 778 015 830
Školní jídelna - 778 015 831
www.zsbesednice.cz

POZVÁNKA
Na 16. května 2020 od 14.00 hodin připravujeme

oslavy 110 let od povýšení obce Besednice
na městys a Setkání rodáků.
Celodenní program bude doplněn
od 14.00 hodin vystoupením kapely Babouci.
Srdečně zveme všechny občany
a besednické rodáky.

Blahopřejeme
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří slaví narozeniny
v měsíci březnu, dubnu a květnu.
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
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