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SLOUPEK STAROSTKY 

 

Milí spoluobčané, 
 

čas nám letí neskutečně rychle a opět máme tři měsíce od posledního vydání Besednického zpravodaje, který 

byl, podle mého názoru, velmi povedený, plný zajímavostí a informací. 

Co se od té doby událo…. 

Městys Besednice, Kulturní a zábavní spolek Vltavín a SPOZ pořádaly několik velmi vydařených 

společenských akcí, jako například Maškarní karneval, Pálení čarodějnic, Den matek nebo také zájezd 

pro seniory na výstavu Titanic. Další povedenou akcí se stal 14. ročník Běhu na Kohout, kterého se 

zúčastnilo několik sportovců. Důležité je zmínit, že se velmi dobře umístili jak besednické děti, tak i dospělí. 

Moc jim tímto gratuluji. Nesmím také zapomenout na 39. ročník Střeleckého memoriálu Václava Papouška, 

skvěle připravený Den dětí s hasiči a letní kino Po čem muži touží. 

Jaké projekty máme za sebou… 

Výměnu světel v Malči, opravu balkónů a výměnu okna na budově č.p. 94, nové zábradlí na budově 

městyse, vyčištění pozemku u kurtů, kde se můžeme těšit na výstavbu víceúčelového sportoviště. Dále úklid 

v okolí rybníka Loužník a také se začíná napouštět nově zrekonstruovaný rybník Mlýnek. Došlo 

k postupnému vybavování nového Muzea městyse Besednice, které je zaměřené na život významného 

rodáka, plk. Vojtěcha SMOLÍKA DFC. 

Co nás čeká v nejbližší době... 

Určitě se všichni chystáte na pouť, proto nezapomeňte přijít na sobotní pouťový turnaj v malé 

kopané a také na poutní mši svatou do kostela sv. Prokopa. Další zajímavou akcí bude Obecní slavnost 

s bohatým programem, letní volejbalový turnaj, hasičský memoriál Vratislava Nováka a další. 

Jaké projekty chceme ještě v tomto roce realizovat… 

Výměnu skříněk ve škole, podporu sociálních a pečovatelských služeb, 1. fázi podzimního sázení 

veřejné zeleně v Malči a Besednici, zpracování projektu na sociály v ZŠ a otevření druhé části obecního 

muzea. Budou zhotoveny nové dveře vodárny směrem na Kohout a posílen pramen Jelenka. Dále dojde 

k přemístění značek začátek/konec obce v části obce Samoty. 

Myslím, že se máme všichni na co těšit. Přeji vám všem krásný letní čas, dětem, ať si užijí letní 

prázdniny a na podzim se můžete těšit na nové příspěvky a zajímavosti. 
 

Ing. Alena Koukolová – starostka městyse 
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

Městys Besednice chystá spolufinancovat sociální služby pro občany se zdravotním postižením 

a seniory. Nyní je v jednání spolupráce s firmou ICOS Český Krumlov, o.p.s. Pro zajištění těchto úkonů 

hledá firma zajišťující tyto služby osobní asistenty/ky na hlavní i vedlejší pracovní poměr i na dohodu 

o provedení práce pro oblast Besednice. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách městyse. 

Kontakt: vedoucí služby osobní asistence Mgr. Petra Dvořáková, tel. 773 58 77 58. 

Jedná se zejména o služby: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 

V současné době bude stravu a rozvoz jídla pro další zájemce zajišťovat Charita Kaplice. 

Více informací podáme na radnici. 



PIETNÍ AKT U POMNÍKU V BESEDNICI 

(projev místostarostky) 

Vážení hosté, vážení spoluobčané, 
 

jménem svým, jménem paní starostky a zároveň i celého Zastupitelstva městyse Besednice, bych Vás chtěla 

srdečně přivítat na dnešním setkání – pietním aktu u pomníku padlých v Besednici. Stalo se již tradicí, že 

každý rok přivítáme hosty, kteří symbolicky uctí památku pilotů RAF, kteří bojovali za svobodu nejen 

našeho národa, ale i celé Evropy, ve II. světové válce. 

V letošním roce si opět připomeneme několik historických událostí spjatých se svobodou našeho 

národa: 

- 16.1. jsme si připomněli 50 let od úmrtí Jana Palacha 

- 12.3. jsme si oslavili výročí 20 let od vstupu ČR do NATO (Severoatlantické aliance) 

- Noc ze 14. na 15. března 1939 – okupace Československa německými vojsky a vznik Protektorátu 

Čechy a Morava, následně 1.září 1939 byla napadením Polska německou armádou zahájena 2. světová válka. 

- V návaznosti na to si 1.9. každý rok připomínáme Světový den míru, který byl vyhlášen OSN 

v roce 1959, tedy před 60 lety 

- 17.11. tomu bude již 30 let od ukončení komunistického totalitního režimu. Tento den slavíme jako 

státní svátek ČR – Den boje za svobodu a demokracii, výročí perzekuce českého studentstva v roce 1939 

a zahájení Sametové revoluce v roce 1989. 

- A konečně, dne 22.9.2019 si připomeneme 105. výročí od narození štábního kapitána Vojtěcha 

Smolíka, pilota RAF, kterému byla na tomto místě v roce 1995 odhalena pamětní deska. Primárně památku 

kapitána Smolíka k nám do Besednice přijeli uctít hosté v rámci tradičního kladení věnců k pamětním 

deskám pilotům RAF v Jihočeském kraji. 

Děkuji všem za účast na dnešním pietním aktu a doufám, že se zde v příštím roce opět sejdeme 

v hojném počtu, abychom si společně připomněli část historie našeho státu, potažmo naší obce. 

Ing. Michaela Novotná – místostarostka 
 

 
 

 

 

 

Muzeum městyse Besednice 

Expozice věnovaná plk. Vojtěchu Smolíkovi, kterou připravil 

JUDr. Jiří Císař,  byla slavnostně otevřena 7.5.2019 za účasti 

pana Josefa Smolíka, zástupců Jihočeského muzea, Vojenské 

letecké historické společnosti, Armády ČR, Jihočeského letiště 

v Českých Budějovicích a veřejnosti. 

Prohlídka muzea je možná na základě telefonické dohody. 

Kontakt: JUDr. Jiří Císař, tel. 606 927 671. 



KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK VLTAVÍN 

 
Činnost spolku letos začala již začátkem ledna. Členky Vltavínu pomáhaly chlapcům s přípravou 

masopustu. To znamenalo letos udělat nové klobouky pro koledníky. Udělat takový klobouk 

o 365 růžičkách, věřte mi, není to jednoduché a dá to spoustu práce. Svou prací jsme také trochu přispěly 

ke zhotovení nových klobouků pro chlapy na Slaměnou koledu. Vše dobře dopadlo a všichni byli jako 

ze škatulky. Vrcholem celé akce bylo večerní setkání Růžičkové a Slaměné koledy před restaurací 

U Martínka. Naposledy se tyto dvě koledy sešly v roce 2002. Oba tábory byly perfektně připraveny 

na vzájemný souboj, který dopadl smírem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Růžičkovou koledu zastupovali – matka koledy K. Brabec, koledníci – J. Zeman, P. Werner, 

J. Syrovátka, D. Šeba, S. Blecha, J. Daniel, V. Čutka, F. Brabec a M. Čutka. Za Slaměnou koledu – matka 

koledy Z. Plachý, koledníci – Z. Čutka, K. Herda, 

J. Bláha, K. Hubený, T. Procházka, M. Sudík, J. Šafránek, 

M. Kahoun a F. Ježek. 
 

 

Další akcí, kterou zorganizoval Vltavín, byl již tradiční maškarní karneval pro děti. Již při příchodu 

děti za své masky obdržely malý dárek. Kulturní program pro ně připravil moderátor Josef Pepa Maxa. 

 

Děti si užívaly tanec i soutěže. 

 

 



Konec dubna samozřejmě patří čarodějnicím. Ani my jsme nezapomněli a připravili pro dětí kulturní 

program a různé soutěže. U vatry zazněla hymna Saxána a spálila se čarodějnice. Nechybělo ani tradiční 

opékání buřtů a rovněž i počasí bylo příjemné. Odměnu pro nás bylo, že se této akce zúčastnilo hodně dětí 

a všem se u koupaliště líbilo. 

 
 

2. května 2019 nás navštívila paní Věrka Drozdová, která si pro nás připravila besedu o Íránu, kde 

sama strávila několik let. Poutavé vyprávění bylo doplněno krásným fotografiemi. Jen škoda, že se této 

besedy zúčastnilo málo občanů. 

A již tu máme 12. květen 2019 – Den matek. Zahájení svátečního nedělního odpoledne se zhostila 

paní Hanka Červinková. Do vínku pro potěšení všech přispěla svým krásným přednesem básničky 

„Matičce“. Poté se ujala slova p. starostka Alena Koukolová, která přivítala všechny maminky a babičky, 

popřála jim k svátku a pěknému kulturnímu zážitku. Na závěr proslovu se svou dcerou 

Aničkou zarecitovaly také pěknou básničku. Bohatý kulturní program nedělního 

odpoledne zajistila ZŠ Besednice, ZUŠ Trhové Sviny a zájmové kroužky Kohoutek 

Besednice. MŠ Besednice pro každou maminku a babičku vyhotovila krásná přáníčka. 

Nelze zde jmenovat všechny účinkující, a proto děkujeme všem, za jejich krásná 

vystoupení. Protože to, co zde předvedla ZŠ Besednice, bylo nádherné. Poděkování 

za nacvičení patří p. učitelkám L. Brothánkové, I. Hubené, B. Janové, Z. Kohoutové, 

L. Volfové a asistentce J. Zemanové. Závěrečné slovo měla opět paní H. Červinková, 

která všem poděkovala za krásná vystoupení a na pódium pozvala místní kapelu 

Kašovanku. Ta zahrála pro potěšení a zábavu všem. S Kašovankou vystoupil bubeník 

Alex Huťa. Nádherná neděle, ještě hezčí vystoupení, velká návštěvnost, takový byl 

Den matek. 
 

 
 

Přejeme všem krásné léto a těšíme se na Vás při dalších našich akcích. 

Jiřina Wernerová – Kulturní a zábavní spolek Vltavín 



Jak jsem se potkala s Besednicí 
 

 Bylo to zvláštní. V říjnu 2016 jsem si pustila rozhlas na stanici ČRo2, kde zrovna Budějovice 

vysílaly svůj program „Vltavín“. Zaposlouchala jsem se do příjemné řeči redaktora pana Zajíčka, který 

povídal o setkání heligonkářů – takto o každoročním podzimním setkávání v jihočeské obci Besednice. 

Až do té chvíle jsem se s obcí tohoto jména nesetkala. Pořad se hezky poslouchal, jenže najednou ……… 

pan Zajíček vzpomenul, že v roce 1928 při zřícení stavby budovy v pražské ulici Na Poříčí zahynulo mnoho 

zedníků z této obce. No, o tomhle jsme se přeci učili v roce 1953 na Stavební průmyslovce v Ostravě !!!! 

 Bylo to 25 let po oné události, když náš profesor předmětu 

„beton“ nám líčil, proč ten rozestavěný dům spadl. Vyprávěl nám – 

studentům – o té hrozné katastrofě jako o odstrašujícím příkladu, co se 

stane, když se nebude dodržovat Československá státní norma 

o betonu….. a já teď z rozhlasu slyším povídat z úplně jiného konce 

republiky, jak se děsivý dopad nedodržování normy dotkl mnoha rodin 

obce Besednice. Náš profesor nám vylíčil, k jakým závěrům došla tehdy 

ministerská komise, objasňující důvody, proč se to stalo. Životy mrtvým to 

ovšem nevrátilo. 

 Panu redaktorovi Zajíčkovi jsem poslala dopis, že o této události jsem se dozvěděla při studiu 

na stavební průmyslovce, a vypsala jsem mu těch 5 příčin, proč se to neštěstí událo. Pana redaktora můj 

majlík zaujal, další týden ho citoval ve svém vysílání „Vltavínu“ – a zároveň jej přeposlal panu starostovi 

Besednice. Byla jsem zvědavá, jestli to bude mít nějaký ohlas. No, nic se však nestalo. 

 Jaké ovšem bylo mé překvapení, když jsem dostala majlík od, do té doby mně neznámé, paní 

Brunové z Besednice, v němž mne zvala na pietní připomínku devadesáti let od poříčské katastrofy. Jménem 

svého pana starosty psala, že by byla ráda, kdybych při této příležitosti občanům Besednice zopakovala to, 

co jsem se před mnoha lety o té události dozvěděla na své průmyslovce. Překvapilo mne to velice příjemně 

a do Besednice jsem se tedy vypravila. 

 Byla to pro mne úžasný zážitek: vůbec jsem 

nebyla připravena na to, kolik občanů přijde 

na besednický hřbitov vzpomenout na své, 

před devadesáti lety zahynulé příbuzné – neb v obci 

jako je Besednice, jsou si všichni nějakým způsobem 

příbuzní. Těm jedenácti zemřelým byl postaven 

na hřbitově zvláštní pomník, kde jsou jmenováni. 

Kromě jiných projevů představitelů obce tam hovořil 

i poslední žijící pamětník – pan Jan Komenda 

šestadevadesátiletý synovec jednoho jmenovaného, 

který si ještě vzpomíná, že jako malý chlapec strýčka 

zažil živého. 

 Byla jsem pozvána i na odpolední představení 

heligonkářů, které se loni konalo ve stejný den v sále 

místní restaurace. Zde jsem na počátku odpoledního programu byla moderátorem celé akce panem Císařem 

starším vyzvána, abych zaplněnému sálu připomenula příčiny zřícení konstrukce domu v Praze 

před devadesáti lety. 

 Musím říci, že celý den v Besednici byl pro mne skvělý zážitek. To, jak se místní občané zúčastnili 

se zájmem té celodenní akce, to, jak dobře vše bylo zorganizováno a připraveno. Všecka čest všem, kteří se 

toho dne slavností nějak zúčastnili: organizátorům, hostům – heligonkářům i všem občanům. 

Jako knihovnice naší obce jsem se zvědavostí navštívila i besednickou knihovnu a s paní 

Vontorovou jsme si velice dobře popovídaly. Když jsem k večeru z Besednice odjížděla, netušila jsem 

ovšem, že to nebyla má poslední návštěva zde. 

 Po čtvrt roce mne překvapil dopis paní Brunové, jímž mne znovu zvala 

na návštěvu obce s tím, jestli bych neudělala nějakou přednášku v rámci přednášek, 

které obec plánuje pro své občany. Ustanovily jsme se na tématu mé přednášky, a tak 

jsem se v květnu tohoto roku znovu velmi ráda ocitla v Besednici, která tentokrát byla 

v plném jarním hávu dobře udržované obce. S paní Brunovou jsem se dohodla, že 

pro dospělé občany učiním přednášku o Iránu, kde jsem strávila dětství, a o němž budu 

povídat jiné věci, než co se o této zemi obyvatel naší republiky běžně dozvídá 

z veřejných sdělovacích prostředků. Dokonce jsem byla pozvána, abych podobnou 

přednášku udělala pro osmou a devátou třídu místní základní školy. 



Ještě jsme se domluvily, že bych pro žáky nižších tříd mohla něco povědět o rýžování zlata 

v Austrálii. Při všech přednáškách jsem promítala obrázky ze svých cest na daná témata. Jak dalece se mé 

přednášky líbily – to musí posoudit posluchači. Ale já jsem si z toho odnesla poznání, že posluchači – ať už 

dospělí či děti ve škole – mne sledovali pozorně a se zaujetím. Byl to pro mne povzbuzující zážitek. 

 To ovšem nebyl zážitek jediný z mé jarní návštěvy. Po mém odpoledním příjezdu do Besednice se 

mne ujala paní Brunová a celé dva dny společně s paní učitelkou Tampírovou se o mne staraly jako své 

děťátko. Kromě jiného mne zavedly do soukromého „koňského“ muzea pana Josefa Smolíka. Téééda, 

to Vám povím, to je tak krásné zaujetí v profesi, s jakým nás pan Smolík provázel svým muzeem a povídal 

a povídal! Odhadovala jsem, že musel během času nashromáždit alespoň dvě stě chomoutů pro tažné koně 

všech možných velikostí a postav! Každý chomout je jiný, a o každém dovede vyprávět. A těch dalších 

náležitostí k ovládání či zdobení koňů!!! Ani to, nedovedu pojmenovat. Moc se mi to líbilo a jsem vděčná 

paní Brunové, že mne tam zavedla a panu Smolíkovi, jak mne vlídně přijal a věnoval se mi! 

 Odjížděla jsem z Besednice nabitá dojmy a – pokud to 

okolnosti dovolí – chtěla bych se na podzim, až zase bude setkání 

heligonkářů, znovu do Besednice rozjet. Ono totiž vidět to nadšení 

všech účinkujících i diváků a zažít například, jak malá dívka hraje 

na heligonku a zpívá spolu s nejstarším heligonkářem – to je zážitek 

nevšední!!!! 

 

Věrka Drozdová ze Stříbrné Skalice 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Činnost školní jídelny od ledna do června 2019 

Zde je pár slov o činnosti naší školní jídelny od ledna do června 2019. Neustále se snažíme 

do jídelníčku zařazovat novinky. V lednu paní kuchařky poprvé zařadily zeleninový salát s balkánským 

sýrem. Nečekaly jsme žádnou velkou slávu ze strany dětí, protože zelenina jim celkově moc „nešmakuje“. 

Ale byly jsme mile překvapeny, jak dětem chutnal. Pro velký zájem jsme tento salátek ještě několikrát 

do konce roku opakovaly. 

Další nová jídla nebo ta, která se dlouho u nás v jídelně nevařila a my jsme je zařadily do jídelníčku 

v období od ledna do června: domácí kynuté knedlíky s jahodami a tvarohem, hermelínové kroužky, klopsy, 

maďarský kuřecí perkelt, musaka s mletým masem, falafel – cizrnové kuličky, placičky a halušky. Z ryb 

jsme vyzkoušely okouna nilského, který byl velmi chutný. Dětem ve školce jsme několikrát udělaly 

jahodový koktejl, který se setkal s velkým nadšením, takže do budoucna budeme určitě opakovat. 

1. února měly děti ze základní školy pololetní prázdniny, ale my jsme v kuchyni vařily pro děti 

z mateřské školky. Jako vždy jim připravujeme nějakou specialitu. Tentokrát jsme dělaly jejich oblíbené 

palačinky s marmeládou. 

Od 4.2 do 8.2.2019 proběhly ve škole jarní prázdniny. Mateřská škola byla otevřená, a proto jsme 

celý týden vařily pro naše nejmenší. V tomto týdnu v odpoledních hodinách jsme uskutečnily sanitaci 

veškerých prostor kuchyně a skladů – vyčištění klimatizačního a vzduchového zařízení, úklid skladových 

prostor, veškerá desinfekce stěn – dlaždic, vyčištění odpadů – lapolu. V jídelně pan školník nainstaloval 

nová osvětlení. 

Obě paní kuchařky jely jeden den na školení do Českých Budějovic – nové trendy v moderním 

vaření (jezdí každý rok). Já se zúčastňuji dvakrát do roka krajských konferencí hromadného stravování, kde 

nás seznamují s novinkami ve stravování a v legislativě. 

14. února byl svátek sv. Valentýna. Naše kuchařky si pro děti připravily zamilované menu – 

„Valentýnské lazaně“ a linecké srdíčko slepované jahodovou marmeládou. 

22. února proběhl ve školní jídelně audit. Tato kontrola celého provozu školní jídelny se koná každý 

rok v únoru. Provádí ho paní Ing. J.Písaříková, která kontroluje veškerou činnost naší kuchyně – např. 

nakládání s odpady, třídění odpadů, dokládání původu potravin, dobu trvanlivosti potravin, teploty 

chladniček a mrazniček, skladování potravin, čistotu na pracovišti, sestavování jídelního lístku, dodržování 

spotřebního koše, dodržování systému HACCP – kritické body, sanitační řád ….. Předkládá nám 

i doporučení, co by bylo třeba zlepšit, popř. obnovit…. Všechny pracovnice školní kuchyně jsou proškoleny 

z hygienického minima. Audit dopadl dobře, vše bylo v naprostém pořádku. 

7.3. nás nečekaně a neohlášeně navštívila kontrola z hygieny. Byly opět kontrolovány všechny 

prostory kuchyně a skladů, teploty chladniček a mrazniček, skladování a trvanlivost masa, jídelníček… Tato 

kontrola také dopadla na jedničku. 



31.5. se ve škole slavil Den dětí. My v kuchyni jsme se také velmi aktivně zapojily. Pro děti byl 

připraven velký ochutnávkový den mléčných výrobků, ovoce a pečiva. Naše škola je zapojena do projektu 

Ovoce a mléko do škol. Skoro každý týden děti dostávají mlíčka, jogurty, plátkové sýry, sýr typu Cottage... 

Jako minulý rok tak i letos nám byl nabídnut tzv. Doprovodný program – ochutnávkové koše. Opět tato 

nabídka byla využita. Děti dostaly spousty druhů mléčných výrobků – plátkové sýry, mléka, trvanlivé sýry, 

Cottage, podmáslí, jogurty…dále ovocné a zeleninové bedýnky – melouny, grepy, granátová jablka, jablka, 

hrušky, okurky, ředkve, saláty, zelí… My jsme jim ještě objednaly několik druhů pečiva – celozrnné chleby, 

norské chleby, rohlíky, sójové rohlíky. Při rozdělování těchto dobrot do tříd nám pomáhali naši „deváťáci“. 

Tímto bych jim chtěla moc poděkovat za ochotu. 

4. června se v odpoledních a podvečerních hodinách se uskutečnil v naší škole koncert sboru 

a šikovných flétnistů, které vede paní učitelka Lenka Brothánková. 

7. června se pořádalo sportovní odpoledne dětí, které chodí na gymnastiku, tanečky, florbal 

a angličtinu pod vedením učitelek Lenky Brothánkové, Zdeňky Kohoutové i Ireny Hubené. 

Na obě tyto akce jsme zajišťovaly občerstvení – sladké, slané, chlebíčky, jednohubky, nápoje 

a kávu… Finančně přispěl městys Besednice. 

Během roku se mění i výzdoba školní jídelny. Velké poděkování patří paní učitelce Petře 

Matouškové a jejím dětem ze čtvrté třídy, které nás zásobují svými krásnými obrázky. Na velikonoční 

výzdobě se podílela i družina pod vedením slečny Štěpánky Hosenseidlové. Také jim moc děkujeme. 

V závěru bych chtěla poděkovat svým kolegyňkám kuchařkám – Janě Schwarzové a Radce Kozlové, 

které kolikrát opravdu padají únavou, protože to někdy není jednoduché uspokojit skoro 200 hladových krků. 

Denně vařit nejen polévku, hlavní jídlo, svačinky pro děti do MŠ, péct různé moučníky, dezerty, ale 

i neustále uklízet veškeré prostory kuchyně a to i několikrát denně. Děkuji moc. 

Všem přeji krásné léto a nádherné prázdniny. 

Za školní jídelnu Martina Šindelířová 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 
Informace o kroužku "Věda nás baví“ 

 

„Věda nás baví“ je kroužek pro děti, ve kterém se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních 

oborů jako je fyzika, chemie, astronomie, inženýrství, strojírenství atd. Vyzkouší si, jaké to je stát se 

na chvíli malými vědci. Letos jsme v rámci kroužku prováděli experimenty, ve kterých jsme zkoumali 

a zjišťovali např.: 

 

- co je nenewtonská kapalina 

- jak vypadá buňka a jaký je rozdíl mezi buňkou živočišnou a rostlinou 

- jak vypadají srdce, plíce, ledviny a jak fungují 

- co je těžiště 

- co je atom 

- co mechanická energie 

- fáze Měsíce 

- jak funguje Archimédův šroub 

- poznávali jsme, co je a jak se zjišťuje pH 

- jak funguje potápění u ryb a ponorek 

- co jsou optické klamy 

- jak vypadá šroubovice DNA 

- jak funguje Pythagorův a Tantalův pohár 

- jaké jsou druhy mostů 

- a další zajímavé pokusy 

 

Všechny pokusy jsou připravované tak, aby žáky bavily a byly pro ně srozumitelné, jasné a vhodné. 

Moc se těším na příští rok a děkuji organizaci Věda nás baví za možnost obohatit děti o nové informace 

a zkušenosti hravou formou. 

Více informací o kroužcích najdete na: https://www.vedanasbavi.cz/ 

 

Mgr. Dana Vacková, ZŠ a MŠ Besednice 

 

https://www.vedanasbavi.cz/


První školní rok Kohoutku (kroužky vedou L.Brothánková, I. Hubená, Z. Kohoutová) 
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme rozšířily nabídku volnočasových aktivit pro naše děti. 

Po úspěších, o kterých jsme informovaly v minulém čísle zpravodaje, přišly další: 

Tvořivý kurz – Nelinka Leitgebová, Klárka Kozlová a Albert Čech získali čestné uznání v krajské soutěži 

Evropa ve škole. Vítek Nágr získal 3. místo ve výtvarné soutěži Novohradský zvonek.   

Hra na zobcovou flétnu – Mezinárodní soutěž Novohradská flétna - Andělka Karlachová a Adélka Bláhová 

získaly čestné uznání, Albert Čech 3. místo a Vítek Nágr dokonce 2. místo v celorepublikové konkurenci. 

Pěvecký sbor – sólisté Julie Mročková, Jan Zeman a duo Julie Mročková a David Pešek získali 1. místo 

v okresní soutěži Jihočeský zvonek. Duo postoupilo do krajského kola ve Strakonicích, kde získalo opět zlaté 

pásmo! 
 

 
 

Ve dnech 4. 6. a 7. 6. proběhlo Závěrečné odpoledne s Kohoutkem. V úterý 4. 6. se představilo všech 

19 flétnistů, Pěvecký sbor Kohoutek a výtvarné práce dětí z Tvořivého kurzu. V pátek 7. 6. se ukázali naši 

gymnasté, děti z kroužku angličtiny, tanečníci a florbalisté v závěrečném turnaji s rodiči. Obě akce byly 

nabity nadšením a radostí. Děkujeme městysu Besednice za příspěvek na občerstvení, jídelně ZŠ za pomoc 

a podporu, rodičům za krásné ohlasy, a především dětem, ze kterých máme opravdu velkou radost. 

 

V příštím školním roce se na všechny opět moc těšíme! 

Bližší informace viz www.kohoutekbesednice.cz 

Váš KOHOUTEK 

http://www.kohoutekbesednice.cz/


Základní škola – ohlédnutí za 2. pololetím 
 

Druhé pololetí bylo nabité programem stejně a jako první. Představení, besedy, výlety a soutěže, 

ze kterých děti dovezly nejednu medaili. Deváťáci a několik páťáků úspěšně složili přijímací zkoušky 

na gymnázia a střední školy. Každý se dostal tam, kam chtěl. Gratulujeme! 

O celém školním roce 2018/2019 Vás chceme informovat ve školním zpravodaji, který připravují 

žáci devátého ročníku. K dostání bude v posledním týdnu tohoto školního roku, neboť se ještě koná spousta 

akcí, o kterých Vás chceme informovat. Najdete jej v ZŠ, na obci a na stránkách naší školy v elektronické 

podobě. Fotografie z akcí rovněž najdete na našich stránkách (fotogalerie). 

Přejeme krásné léto! 

Mgr. Dana Vacková, ZŠ a MŠ Besednice 

Dětský den 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den matek     Výtvarné práce žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRUH PŘÁTEL HUDBY PŘI ZUŠ TRHOVÉ SVINY 

 
ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny ve spolupráci s Kruhem přátel hudby při Základní umělecké škole 

F. Pišingera, Trhové Sviny si Vám dovoluje představit dramaturgický výhled na 45. koncertní sezónu 

2019/2020. V tomto ročníku dojde v organizaci koncertů k několika dílčím změnám, které by měly vyjít 

vstříc co nejširšímu spektru posluchačů jak věkově, tak geograficky. Předně budou všechny koncerty začínat 

již v 18:00 hodin, abychom umožnili poslech kvalitní hudby i mladším dětem, pro které byl dosavadní čas 

příliš pozdní. Obohacením programu budou koncerty i v některých obcích, které na činnost KPH přispívají. 

Můžete se tak těšit na koncert na zámku v Nových Hradech, v kostele v Benešově nad Černou nebo 

v ambitech ve Svatém Janě nad Malší. Celkový počet koncertů se také rozroste ze sedmi na devět a kromě 

artificiální hudby se můžete těšit i na exkurze do jiných žánrů. Další novinkou této sezóny je aktivní zapojení 

žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny (včetně poboček) do průběhu koncertů KPH. Budou vystupovat buďto 

přímo s profesionálními umělci, nebo se s nimi na jevišti prostřídají. Nastalé změny budou vyžadovat určité 

úpravy v organizaci sezóny.  

Vzhledem k navýšení počtu koncertů se mírně zvýší členské příspěvky. Plné předplatné na sezónu – 

9 koncertů - bude stát 800,-Kč a zlevněné (důchodci, studenti, ZTP) 450,-Kč. Naopak v případě 

jednorázových vstupenek na konkrétní koncerty snižujeme plné vstupné z 200,-Kč na 150,-Kč, zlevněné 

vstupné zůstává 100,-Kč. Pro děti do 15 let a žáky ZUŠ F. Pišingera trvá i nadále vstup volný. Nově 

zavádíme zlevněné vstupné 100,-Kč také pro jednu osobu doprovázející žáka ZUŠ. 

Rádi bychom ještě rozšířili možnosti dopravy na naše koncerty. Pravidelný svozový autobus na trase 

Kaplice – Soběnov – Besednice chystáme vypravovat i v příští sezóně a pokud by se v některých dalších 

obcích našel větší počet zájemců o hromadnou dopravu, kontaktujte nás prosím do 12. července v kanceláři 

ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny a my se Vám s organizací svozového autobusu pokusíme vyjít vstříc. 

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme, a těšíme se na setkání s Vámi při poslechu kvalitní hudby. 

Výbor KPH při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. 

 
ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny a KPH při této ZUŠ 

 

si Vás dovolují pozvat na 45. koncertní sezónu 2019 / 2020 - 318. – 326. hudební večer 

 
Čt. 26. září  Jaroslav Šonský – housle       (KD T. Sviny) 

St. 16. října  Fautores Flautae + vystoupení žáků ZUŠ z Nových Hradů   (zámek Nové Hrady) 

St. 27. listopadu  Slavic trio – členové Listiny mladých + vystoupení žáků ZUŠ T. Sviny (KD T. Sviny) 

St. 11. prosince  Calypte – Vánoční koncert      (KD T. Sviny) 

St. 22. ledna  Sedlák Virtuosi        (KD T. Sviny) 

Čt. 20. února  Radek Žitný – klarinet a saxofon     (KD T. Sviny) 

Út. 31. března  Jan Meisl – akordeon + vystoupení žáků ZUŠ z Benešova nad Černou  (kostel Benešov n. Č.) 

Pá. 24. dubna  French touch – chanson + vystoupení žáků ZUŠ ze Svatého Jana nad Malší (ambity Sv. Jan n. M.) 

St. 20. května  ZUŠ slaví 60 let – koncert pedagogů, žáků a přátel ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny  (KD T. Sviny) 

 
Koncerty probíhají od 18. 00 hodin. Odjezd autobusu z Besednice v 17.20 hodin. 

 
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace ČHF, Město Trhové Sviny,  

Městys Ledenice, Městys Besednice, Město Nové Hrady a obec Benešov nad Černou 

 

ODPADY 

 
V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších 

komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy 

zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného 

globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí 

o 879 010 tun CO2 ekvivalentu. Za rok 2018 městys Besednice vytřídil 32,627 tun odpadu a od společnosti 

EKO-KOM, a.s. obdržel částku 118.851,- Kč. Úspora, které se dosáhlo, představuje: emise CO2 

ekv. 38,997 tun. Úspora energie činí 1.062.383 MJ. 

 Nově byl zaveden sběr potravinářského oleje. Použitý olej nalejte do PET lahve a vhoďte 

do označené separační nádoby. Nádoby jsou umístěny ve sběrném dvoře, u prodejny Jednota, v ulici Hlinice 

a v Malči. 



SETKÁNÍ S POUTNÍKY DO ORVIETA 

 

 
 

 Třináctý ročník pěšího putování z Prahy do Orvieta se konal na počest Svátku Corpus Domini 

a cesty pražského kněze Petra z Prahy do Říma v roce 1263, s níž je spojeno vyhlášení svátku. V patnácti 

etapách o celkové délce 450 km se na cestu s poselstvím evropské vzájemnosti vydala štafeta Corpus Domini 

a k ní se po cestě připojují další a další putující …… 14. června v odpoledních hodinách zavítali poutníci 

do Besednice. V areálu koupaliště je přivítala starostka Ing. Alena Koukolová. 

 

BESEDNICKÉ SLAVNOSTI 
 

 



PLÁN AKCÍ 2019 

 
11. – 14. července Setkání mladých hasičů – Doubek u Prahy 

15. – 19. července Mladí hasiči – sjíždění Vltavy 
20. července  Memoriál Vratislava Nováka v hasičském sportu 
22. – 27. července Besednické slavnosti 

27. července  Obecní slavnost 

10. srpna  Volejbalový turnaj 
srpen   Rozloučení s prázdninami 
září    Zájezd pro seniory 

14. září   Okresní dětská liga v hasičském sportu 

23. září   Pietní akt u příležitosti 105. let od narození Vojtěcha Smolíka 
28. září   XXXVIII. ročník Setkání heligonkářů 
28. září   Běh pro Marunku  
13. – 14. října  Okresní výstava drobného zvířectva 
říjen   Drakiáda 
8. listopadu  Svatohubertská troubená mše svatá v kostele svatého Prokopa 
16. listopadu  Obecní bál k 30. výročí „Sametové revoluce“ 
listopad   Čaj o páté 
1. prosince  Rozsvícení vánočního stromu 
prosinec  Čertovský rej 
prosinec  Mikulášská nadílka pro děti 
prosinec   Vánoční koncert 
 

Plán akcí bude doplňován v průběhu roku. 

 

BESEDNICKÁ  POUŤ 
 

 Vzhledem k rekonstrukci Houdkova mostu (směr Kaplice) a mostu u Římova (směr České 

Budějovice) je nutno zajistit průjezdnost náměstí z důvodu objížděk. Letošní pouť (lunapark i stánkový 

prodej) bude přemístěna na hřiště u základní školy a okolních prostor. 

 

5. července  Tabasco (hřiště u školy) 
6. července  Pouťový turnaj v malé kopané 

6. července  Pouťová diskotéka – hraje DJ JIMI (sál)  
7. července  Besednická pouť 

7. července  Poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa od 11.00 hodin  

– mši svatou bude celebrovat sekretář biskupa P. Mgr. David Mikluš 

 

 

BLAHOPŘÁNÍ 

 

Blahopřejeme spoluobčanům, kteří slaví  
narozeniny v měsíci červnu, červenci a srpnu. 

Přejeme hodně zdraví a spokojenosti. 
 

 

Hezké léto a dovolenou přeje městys Besednice. 
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