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SLOUPEK STAROSTKY
Milí spoluobčané,
je mi velkou ctí napsat několik řádek do našeho Besednického zpravodaje, který vychází několikrát ročně
a informuje nás o životě v obci. Ráda bych se ohlédla za minulým rokem a chtěla bych poděkovat všem
zástupcům obce a občanům za skvělou práci a za energii, kterou vynaložili k tomu, aby se nám zde lépe žilo.
Nyní začínáme novou etapu zastupitelstva našeho městyse. Čekají nás další 4 pracovní roky a já doufám,
že všichni budeme s ochotou pracovat pro naši obec a obklopovat se lidmi, kteří nám chtějí pomáhat.
Budeme se snažit eliminovat zbytečné intriky, i když se tomuto v naší práci někdy nevyhneme. Je dobré se
setkávat s nejrůznějšími názory a věřím v to, že na ně budeme všichni konstruktivně reagovat a vše se bude
ubírat tím správným směrem.
Zejména bych chtěla poděkovat:
- bývalému vedení obce za několik provedených investičních akcí, za pořádání 1. obecního bálu a letní
obecní slavnosti
- všem zastupitelům za pomoc při řízení obce
- SDH za výjezdy, soutěže, hasičský ples a také Sdružení Mladý hasič Besednice
- za úklid občanům v Malči a jejich péči o veřejnou zeleň
- všem občanům za třídění odpadu
- seniorům a Sboru pro občanské záležitosti za organizaci nejrůznějších akcí a společenských setkání
- všem muzikantům (Kašovanka, heligonky)
- Kulturnímu a zábavnému spolku Vltavín, TJ Sokol, oddílu TEAKWON-DO
- všem aktivním občanům za konání masopustních slavností a za organizaci společenských akci v naší
obci
- zaměstnancům školy za pořádání akcí pro děti
- dětem jako účinkujícím při rozsvícení vánočního stromu a u oslav 100. výročí založení Československé
republiky, ….
- všem ostatním, kteří se nějakým způsobem podíleli na rozvoji života naší obce a kteří rovněž svou účastí
podpořili konání nejrůznějších kulturních či sportovních akcí
Co nás ve zkratce v tomto roce čeká
-

-

Zahájení přestavby budovy bývalé MŠ, modernizace šaten v ZŠ Besednice, vypracování projektu
na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ, zpevnění parkovací plochy tamtéž, vybudování muzea
v budově městyse, podpora a údržba veřejných zelených míst v Besednici a v Malči, posílení vodních
zdrojů – oprava vodárny směr Trhové Sviny, veřejné osvětlení v Družstevní ulici a následná příprava
pro vybudování chodníků, dokončení chodníků směr Hlinice, oprava balkónů na budově čp. 94.
Dále bychom rádi využili všech našich sportovních míst k tomu, aby naše mládež lépe a aktivně trávila
svůj volný čas. Nesmíme zapomenout na nejmenší občánky, kterým chceme dopřát bezpečné hraní,
na seniory, které budeme podporovat ve společenských akcích a výletech, na sdružení, spolky
a sportovní nadšence. V neposlední řadě budeme také usilovat o snížení kriminality v obci.
Ing. Alena Koukolová – starostka městyse

SAMOSPRÁVA
Složení zastupitelstva:
- Ing. Alena Koukolová – starostka
- Ing. Michaela Novotná – místostarostka
- Stanislav Blecha
- Vratislav Brabec
- Vladislav Havlíček
- Jaroslav Klein
- Bc. Karolina Kozlová
- Ing. Petr Paťha
- Mgr. Zdeňka Řehoutová
- Mgr. Radka Smolíková
- Jan Zeman

Zasedání zastupitelstva v roce 2019
(v zasedací místnosti na radnici)
25. dubna 2019 – 18.00 hodin
27. června 2019 – 18.00 hodin
19. září 2019 – 18.00 hodin
28. listopadu 2019 – 18.00 hodin

Výbory a komise:
Finanční výbor
Předseda:
Stanislav Blecha
Členové:
Vratislav Brabec, Bc. Karolina Kozlová, Ing. Miloslav Sikyta, Petra Smolenová
Kontrolní výbor
Předseda:
Jaroslav Klein
Členové:
Vladislav Havlíček, Ing. Petr Paťha
Dotační a investiční komise
Předseda:
Ing. Petr Paťha
Členové:
Miroslava Marchalová, Martin Řehout ml.
Sbor pro občanské záležitosti
Předseda:
Milena Doubravská
Členové:
Eva Bícová, Hana Křemeňáková, Zdeňka Papoušková, Milada Šafránková, Věra Ševčíková,
Danuše Šimková, Marie Špulková

OSLAVY 100 LET VZNIKU ČSR V BESEDNICI
Rok 2018 byl bohatý na výročí spojená s historií našeho státu. Tím nejzásadnějším výročím, které si
připomínaly města a obce v celé zemi, bylo výročí 100 let od založení samostatného československého státu.
Toto výročí připadlo na 28.října 2018.
I naše obec se zapojila do oslav tohoto výročí a v tomto duchu připravila pro naše občany víkendový
program. V sobotu 27.10.2018 od 20:00 hod se v sále místní restaurace U Martínků konal historicky
1. obecní bál, který byl tematicky laděn a zorganizován právě v duchu první republiky. K tanci, poslechu
a pro dobrou náladu hrála kapela Hájovanka.

Zahájení se ujala nově zvolená starostka městyse, Ing. Alena Koukolová. V průběhu večera byl všem
zúčastněným rozdán vědomostní kvíz s otázkami týkajícími se historie a společnosti z období první
republiky. Odevzdané kvízové archy byly slosovatelné. Odměnou pro 15 vylosovaných byly hodnotné ceny,
které předávalo vedení městyse.
V rámci oslav, si k milému překvapení všech, připravila
kapela půlnoční překvapení. Přesně o půlnoci zahrála
instrumentálně českou státní hymnu, čímž celý večer pozvedla
a symbolicky tak doprovodila naši republiku do druhého století
její existence.
Celý večer byl velmi vydařený, většina účastníků
dorazila stylově oblečená v dobových kostýmech a navodila tak
opravdovou atmosféru první republiky. V průběhu celého večera
byl zpřístupněn studený i teplý raut, který připravili manželé
Martínkovi, a nutno říci, že byl velmi vydařený.

Nedělní program oslav zahájila ZŠ a MŠ Besednice výstavou, kterou si připravili její žáci a která
byla zaměřená právě na vznik ČSR.
Následně od 16:00 hod byly slavnostně vysázeny 4 lípy svobody před ZŠ Besednice, které dostaly
jména po Besednici a všech jejích přidružených osadách – Malče, Bída a Buda.
Proslovu se ujala paní starostka a pan farář P. Mgr. Jan Mikeš, duchovní správce naší farnosti,
zasazené lípy posvětil. Následně se za doprovodu místní kapely Kašovanka přesunuli účastníci
v lampionovém průvodu k pomníku padlých na náměstí městyse, kde program pokračoval úvodním slovem
paní místostarostky a kladením věnce v barvě trikolóry. Oslavy byly zakončeny symbolicky českou státní
hymnou v podání paní Blanky Janové a následně reprodukovanou symfonickou básní Vltava z cyklu
Má vlast od Bedřicha Smetany.
I když počasí nám v neděli moc nepřálo, účast místních i přespolních byla veliká a celkově se
program oslav, i dle jejich následujících ohlasů, vydařil.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravách oslav, zejména pak členům SDH
Besednice a členům kapely Kašovanka, kteří významnou
měrou přispěli k hladkému průběhu oslav z hlediska
organizace.
Ing. Michaela Novotná – místostarostka

TAEKWONDO
V minulém roce uplynulo deset let od chvíle, kdy bylo poprvé v besednické základní škole
představeno taekwondo a kdy bylo započato s jeho pravidelným tréninkem. Za tuto dobu se v besednické
tělocvičně vystřídalo více jak sedmdesát cvičenců, kteří si přišli taekwondo vyzkoušet. Pravda, někteří
vydrželi doslova jen pár tréninků a v zápětí zjistili, že tato tělesná aktivita není pro ně. Jiní vydrželi i několik
let a složili i řadu zkoušek, které je opravňují k držení příslušných žákovských výkonnostních tříd.
Do našeho oddílu docházejí lidé nejenom z Besednice, ale objevují se tu žáci z Ločenic, Svatého Jana
nad Malší, dlouhou dobu jezdili žáci z Trhových Svinů, ale byli mezi námi i občané ze Soběnova, Nesměně
nebo Branišovic.
V současnosti se pravidelných středečních tréninků zúčastňuje čtrnáct žáků ve dvou základních
skupinách. V průběhu roku se žáci zúčastňují nejenom tréninků, ale jsou pro ně organizovány výkonnostní
zkoušky, odborné semináře, soutěže, soustředění a letní týdenní tábor v Přední Výtoni na břehu lipenského
jezera. Škola taekwondo Velešín ITF, pod kterou je náš besednický oddíl organizačně začleněn, má dnes
velmi dobrý zvuk nejenom na republikové úrovni, ale udržuje i velmi intenzivní vztahy do sousedního
Rakouska, kde v příhraničním městečku Bad Leonfelden trenérsky zajišťuje činnost zdejšího oddílu
taekwondo.
Poslední akcí, které se naši žáci zúčastnili, byl Tajkyho
turnaj, který se konal 17.2. 2019 ve Velešíně. Turnaje se
zúčastnilo celkem 96 dětí a byl pořádán pro děti do 14 let,
přičemž nejmladším účastníkům bylo teprve let šest.
Z Besednice se zúčastnilo celkem 8 dětí. Někdo vyhrál, někdo
prohrál, tak jak to v životě chodí. Na snímku je Jakub Leština
z oddílu Besednice při soutěži v sestavách na Tajkyho turnaji
ve Velešíně. Bohužel nepostoupil do finále, ale jeho cvičení
bylo velmi pěkné a příště se určitě popere o lepší umístění.
První zkušenost už má za sebou.
Taekwondo je bojové umění sebeobrany a o medaile jde vždy až v druhé řadě, ty nikoho
v nebezpečné situaci nezachrání. Důležité je, že si každý odvezl mnoho nových zkušeností a poznatků,
potkal se se starými kamarády a poznal nové a že užitečně prožil nedělní den. Tak nashledanou v tělocvičně.
Jsme tam každou středu od 17.30 hodin. Přijďte, těšíme se na Vás.
JUDr. Jiří Císař

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Okresní výstava Českého svazu chovatelů v Besednici
Ve dnech 13.-14.10. 2018 pořádala naše besednická organizace již po 28 okresní výstavu holubů,
králíků s ukázkovou expozicí vodní a hrabavé drůbeže. Jako jediná na okrese Český Krumlov vlastní
výstavní areál s možností pořádání výstav. Výstava již vešla do podvědomí nejen chovatelů okresu Český
Krumlov ale i jiných míst našeho kraje. Jezdí k nám chovatelé z Českých Budějovic, Vimperka, Husince,
Lhenic, Horní Stropnice, Jílovic, Trhových Svinů, Jindřichova Hradce ale také z Třebíče a Moravských
Budějovic. Letošní výstavu obeslalo 33 vystavovatelů z toho 10 mladých chovatelů, což je velice
povzbudivý počet. Bylo vystaveno165 ks holubů, 88 ks králíků - letos menší počet pro výskyt nového druhu
králičího moru. Běžně bývá vystaveno okolo 100 ks a 34 ks drůbeže. Zvířata posuzovali: holuby Fr. Ostrý
z Litvínovic, Fr. Joza z Hluboké n/Vlt. a králíky Zd. Doubrava z Milevska. Bylo uděleno 18 čestných cen
a 2 poháry. Je potěšující, že se v této soutěži neztratili mladí chovatelé, kteří získali 6 čestných cen.
Hlavní vítěznou cenu Okresní pohár za kolekci holubů získala Eva Smolíková z Besednice a Okresní
pohár za vítěznou kolekci králíků Peter Petruš z Keblan. Výstavu zhlédlo 140 návštěvníků, kteří si mohli
také zakoupit kvalitní chovná zvířata. Doufáme, že naše výstava přispěje k propagaci zájmových
drobnochovů a přiláká do našich řad další zájemce o tento ušlechtilý koníček.
Na závěr děkujeme Úřadu městyse Besednice a OOCSCH Český Krumlov za podporu, bez které
bychom stěží tuto vydařenou výstavu mohli uskutečnit.
ZO ČCH Besednice bude pořádat Okresní výstavu drobného zvířectva ve dnech 12.-13.10. 2019
v areálu v Besednici Otevřeno sobota 9.00-17.00 hod neděle 9.00-12.00 hod.
Oldřich Smolík – předseda ZOČSCH Besednice

Vzpomínka na Besednici a Setkání heligonkářů 2017
Bydlím s rodinou v předměstské části Brno–Bosonohy. Vzdálenost od městyse Besednice je asi
220 km. Od mládí, na rodné Vysočině u Jihlavy, mě vždy přitahoval hlas heligonky. Později mě okouzlila
dvojice Vorařů a jejich hezké písničky, které velice proslavily váš kraj. V místě mého bydliště jsem
zorganizoval 10x přátelská setkání heligonkářů s mezinárodní účastí. Svoji činnost jsem ukončil z důvodu
nemoci a stáří. Hrál jsem 12 roků v Brněnské heligonce. Posledních pět roků se vždy rád těším na setkání
kamarádů heligonkářů u vás v Besednici. Těším se také na osobní setkání s mimořádným člověkem
a přítelem Karlem Císařem.
Během tří hodinové cesty do Besednice se
kochám hezkou podzimní přírodou a zvláště
od Třeboně krásným výhledem na panorama
Šumavy. Letošní 36. ročník – 7. října v Besednici byl
opět
na vysoké
úrovni,
organizované
již
po 31. Karlem Císařem, za vzorné spolupráce spolku
Vltavín a ing. Stanislava Kahudy. Vysokou úroveň
účinkujících zajišťují nejlepší heligonkáři z Čech
a Moravy. Mnoho z nich jsou již dobře známí
interpreti z televize. Přestože oficiální konec setkání
byl v 18.00 hodin, tak se hrálo a zpívalo v sále až
do 21.00 hodin. Později se „nocležníci“ přestěhují
na krásnou místní myslivnu. (Takové krásné a vzorné
ubytování vám mohou závidět kdekoliv.) Děkujeme
sponzorům. V neděli ráno se spokojeni rozjíždíme
do svých domovů. Hřejí nás u srdíčka krásné
vzpomínky na hezký víkend.
Všem organizátorům a sponzorům patří mnoho díků. Všichni se těšíme na další ročník setkání
heligonkářů v Besednici.
Srdečně Vás všechny zdraví Lambert Pruckner – Klub přátel heligonky Brno-Bosonohy

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve dnech od 4. 1. do 6. 1. probíhala v Kaplici
a okolí Tříkrálová sbírka 2019. Této sbírky se
zúčastnilo celkem 148 dobrovolníků, kteří pomáhali
s ochotou a s nadšením celý víkend.
V Besednici do ulic vyrazily dvě skupinky králů – Michelle
Hazuková, Žaneta Michalová, David Kříha, Nela Gondeková, Michaela
Petrová, Gabriela Koubová pod vedením pana Václava Starého a slečny
Markéty Michalové. Za jejich ochotu, věnovat nám svůj volný čas, byl
všem koledníkům i vedoucím předán drobný dárek. Místní lidé koledníčky
odměňovali vřelým přivítáním a sladkostmi, které pro ně měli připravené.
Během letošní Tříkrálové sbírky se podařilo v Besednici vybrat částku
14.368,- Kč.
Celkem se na Kaplicku vykoledovala rekordní částka 200.329,-Kč.
Letos poputuje výtěžek ze sbírky na rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb
Charity Kaplice poskytovaných osobám žijícím v Kaplici a přilehlých
obcích, a to především na:

zajištění provozních nákladů Charitní pečovatelské služby Kaplice

rozvoj práce s mládeží v nízkoprahových zařízeních

zvýšení dostupnosti služeb pro osoby se zdravotním postižením
Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní
částka Kč 200.329,--. Dle našeho „Záměru využití prostředků získaných z TKS 2019“, budou z tohoto
finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace, doplněn krizový fond Charity Kaplice
na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi a farnosti Kaplice.
Tým Charity Kaplice

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Hubertská mše v kostele sv.Prokopa
V roce 2013 bylo 90. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty ČMMJ a 60. výročí
zasedání Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře CIC. U příležitosti těchto významných výročí se konala
i Hubertská mše v chrámu sv. Víta v Praze. Mši celebroval arcibiskup pražský Dominik Duka. Této slavnosti
se zúčastnilo mnoho zahraničních hostů z celé Evropy. Byli to odborníci na tradice a historii lovu
a mysliveckých zvyků. Podle starých tradic této mše, byli v katedrále lovečtí psi a sokolníci. Pod patronací
Staroslavného řádu sv. Huberta - založen v roce1695 hrabětem Šporkem, mši troubilo 110 trubačů.
Po skončení mše se všichni odebrali do Španělského sálu Pražského hradu. Tato tradice se u mysliveckých
sdružení znova ujala v celé naší republice.

Kdo byl sv. Hubert? Pocházel z bohaté šlechtické rodiny
z Akvitánie. Byl lovcem a milovníkem zábav. Patřil k družině franckého
krále Theodoricha III. Legenda praví, že ho oslovilo nečekané setkání
s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. Ten k němu promluvil
lidským hlasem: „Huberte, proč stále honíš a lovíš zvěř?“. Po tomto
zážitku se stal knězem. Byl znám již předtím jako lidumil a dobrý
člověk. V roce 705 se stal nástupcem sv. Lamberta. Odešel do Lutychu
a nechal tam postavit katedrálu. Snažil se obrátit lid k Bohu. Na jeho
počest se každoročně pořádají Hubertské mše.
Také besedničtí myslivci začali s touto tradicí vždy v listopadu
před zahájením honů. Mše je navštěvována nejenom přáteli myslivosti,
ale i lidmi z okolí. V roce 2017 byl před ukončením mše slavnostně
pasován v kostele sv. Prokopa lovec daňků. Předcházela tomu přednáška
pana Oldřicha Tripese, velkého znalce tradic a zvyků myslivosti.
Myslivecká obec ČR je hrdá na své tradice a získala již řadu ocenění. Česká myslivost byla zapsána
na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky.
Čerpáno z www.zusjirkov.cz a wikipedie.cz
Milena Doubravská – Myslivecký spolek Besednice

INFORMACE PRO OBČANY
POŠTA PARTNER
Otevírací doba od 01.01.2019
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30-11:30
7:30-11:30
7:30-11:30
7:30-11:30
7:30-11:30

ORDINACE OBVODNÍ LÉKAŘKY
V BESEDNICI

14:00-17:00

Úterý

14:00-18:00
14:00-16:00

Čtvrtek

13:00-15:00 objednávání léků
v ordinaci přítomna sestra
7:00-8:00
odběry
8:00-12:00
12:30-15:00
11:00-12:00
výdej léků

FOTOGRAFIE Z AKCÍ (říjen 2017 - prosinec 2018)
27.října 2017 Výstava obrazů
Daniela Bechera a Petra Kroutla

Venkovní fitnes u retenční nádrže
Memoriál Vratislava Nováka 2018

29.listopadu 2017
Školní akademie
a vánoční jarmark

Advent v Besednici

Staročeská koleda 2018

PLÁN AKCÍ 2019
7. dubna
20. dubna
25. dubna
30. dubna
30. dubna
12. května
14. května
květen
8. června
8. června
červen
6. července
7. července
7. července
11.-14. července
15.-19. července
20. července
27. července
10. srpna
srpen
září
září
14. září
28. září
28. září
13. – 14. října
říjen
8. listopadu
16. listopadu
listopad
1. prosince
prosinec
prosinec
prosinec

Setkání se seniory
Maškarní ples
Beseda o Iránu
Pálení čarodějnic
Stavění májky
Den matek
Zájezd pro seniory
Pietní akt u pomníku na náměstí
Běh na Kohout – 14. ročník
39. ročník Střeleckého memoriálu Václava Papouška
Den dětí s hasiči
Pouťový turnaj v malé kopané
Besednická pouť
Poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa od 11.00 hodin
Setkání mladých hasičů – Doubek u Prahy
Mladí hasiči – sjíždění Vltavy
Memoriál Vratislava Nováka v hasičském sportu
Obecní slavnost
Pojízdné kino
Volejbalový turnaj
Rozloučení s prázdninami
Pietní akt u příležitosti 105. let od narození Vojtěcha Smolíka
Zájezd pro seniory
Okresní dětská liga v hasičském sportu
XXXVIII. ročník Setkání heligonkářů
Běh pro Marunku
Okresní výstava drobného zvířectva
Drakiáda
Svatohubertská troubená mše svatá v kostele svatého Prokopa
Obecní bál k 30. výročí „Sametové revoluce“
Čaj o páté
Rozsvícení vánočního stromu
Čertovský rej
Mikulášská nadílka pro děti
Vánoční koncert

Plán akcí bude doplňován v průběhu roku.

KLIDNÉ A RADOSTNÉ
PROŽITÍ SVÁTKŮ
VELIKONOČNÍCH
PŘEJE VŠEM
SPOLUOBČANŮM
MĚSTYS BESEDNICE
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