
 Besednický  zpravodaj 
Informační zpravodaj městyse Besednice 

ročník XXII. ZDARMA  číslo 29 září 2019 

SLOUPEK STAROSTKY 

 

Vážení spoluobčané, 
 

nyní nastal čas, kdy skončila ta hezčí část roku, a to čas letních prázdnin a čas dovolených. Ještě nás 

doprovází hezké počasí, ale už nastanou deštivé a pochmurné dny. Proto doufám, že jste si léto dostatečně 

užili, odpočinuli, strávili čas se svými rodinami a podnikli několik pěkných výletů. 

V minulém zpravodaji jsem Vás informovala o všech akcích a projektech, které jsme realizovali 

a o těch, které nás čekají. Proto mi dovolte, abych se nyní krátce zmínila o průběhu 

Besednických slavností, které se u nás konaly třetí týden v červenci. 
 

                Besednické slavnosti 22.7. – 28.7.2019 
 

Jak vznikl nápad Besednické slavnosti? Jednoduše, destinace NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO 

nám v průběhu roku nabídla spolupráci zaměřenou na propagaci a koordinaci aktivit v oblasti cestovního 

ruchu na území destinace. Jednalo se o 9 týdnů, kdy se napříč všemi okolními sídelními městy (Kaplice, 

Trhové Sviny, Borovany, Velešín, Nové Hrady, Ledenice, Benešov nad Černou, Besednice a Římov) 

konaly celotýdenní oslavy. Akce byla ze strany destinace spolufinancovaná.  Náš městys nezahálel 

a na tento týden si připravil 4 akce, které nám zpříjemňovaly letní prázdninový čas. 
 

První den zahájilo slavnosti 

Muzeum městyse Besednice. 

JUDr. Jiří Císař se v průběhu 

celého dne postaral o to, aby se 

návštěvníci dozvěděli co nejvíce 

zajímavostí a informací o dané 

expozici (výstava plk. Vojtěcha 

Smolíka, sklad CO a katastrofa 

Na Poříčí). Pro návštěvníky bylo 

připravené i malé občerstvení. 
 

V úterý se konala další akce na koupališti, a to „Malování na obličej“. Přijely dvě příjemné dámy 

a krásně namalovaly naše nejmenší spoluobčánky. Vytvořily jim originální malby, používaly nejrůznější 

materiály od hvězdiček až po třpytivé stíny. Děti byly nadšené.   

Na čtvrteční akci „Fotokoutek“ jsme pozvali naši šikovnou fotografku paní Michaelu 

Syrovátkovou. Dvě hodiny se naprosto profesionálně věnovala našim spoluobčanům a návštěvníkům, 

kteří si zpříjemňovali čas na koupališti. Vybrali jsme několik povedených fotografií  a věnovali jsme je 

všem účastníkům zdarma. 



Největší akcí celého týdne byla „Obecní slavnost“, která se konala v sobotu 27.7.2019 

u koupaliště. Slavnost začínala ve 14.00 hodin, kdy jsme s místostarostkou Ing. Michaelou Novotnou 

zahájily tuto akci malým proslovem. Slavnostně jsme všechny přivítaly a seznámily s tím, co je čeká 

v průběhu celého odpoledne. 

Program začínal vystoupením děti pod vedením paní učitelky Mgr. Brothánkové. Ty vystřídala 

místní hudební kapela Kašovanka, kterou doprovázely, samozřejmě jako pokaždé, jejich fanynky. 

Po 16:00 hod se začalo chystat vystoupení teakwonda pod vedením JUDr. Císaře. Tohoto vystoupení se 

účastnili i besedničtí chlapci. Po 17:00 hod se na pódiu předvedla skupina Dědek Band a hrála až 

do podvečerních hodin.  

V průběhu celého odpoledne jste mohli navštívit několik stánků s  nádhernými a originálními 

výrobky, šperky a náušnicemi. Probíhal také workshop Martiny Šindelířové pro děti a dospělé 

a ochutnávka vína od tradičního moravského vinaře p. Prygla. Mohli jsme zde ochutnat i domácí medovinu 

od pana Kocandy, zkusit si jízdu na koni nebo střelbu ze vzduchovky. Pro děti byl připravený skákací hrad, 

helium balonky a nová atrakce - nafukovací lukostřelný terč. V neposlední řadě jsme si vyzkoušeli výrobu 

vlastních odznáčků a ražbu mincí. Nesmím zapomenout na výborně opečené grilované prase a klobásky. 

Večer nám zpříjemnila místní kapela Tabasco, tancovalo se už od začátku jejich vystoupení. Vrcholem 

večera byla ohnivá show paní Neiry Lohikäärme. Její show nás naprosto ohromila a já doufám, že to 

nebylo poslední vystoupení, které nám zde v Besednici předvedla.  
 

 

  

Fotokoutek 

Děkuji všem za účast, za pomoc při přípravách a za skvělé 

občerstvení. Budeme se na Vás těšit i příští rok a doufáme, že Vám 

připravíme opět zajímavý program. 

 

Ing. Alena Koukolová – starostka městyse 



SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

 
V minulém zpravodaji jsme se krátce zmiňovali o sociálních službách. Proto bychom Vás chtěli nyní 

v tomto vydání zpravodaje podrobněji seznámit s tím, jaké organizace u nás tyto služby poskytují. 

Aktivně využíváme služeb Charity Kaplice, kterou obec sponzoruje již několik let. Tato organizace 

se dokonale stará o naše spoluobčany a poskytuje jim potřebné služby. Z důvodu potřeb dalších občanů jsme 

oslovili i jiné organizace a nyní vám můžeme s radostí oznámit, že jsme uzavřeli spolupráci s firmou ICOS 

Český Krumlov, o.p.s. Tato firma pomáhá klientům při činnostech, které nemůžou vykonávat samostatně, 

naplňují tímto jejich životní potřeby v přirozeném prostředí. Služba je určená  lidem se zdravotním 

postižením (již od 1 roku věku) a seniorům. 

 

Osobní asistence – zajišťuje pomoc ve výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

dále například doprovázení do školy, k lékaři nebo na instituce veřejné služby. 

 

Bezplatná právní poradna – je určena všem občanům v nepříznivé sociální situaci 

z regionu Českokrumlovska (obce na území ORP Český Krumlov a Kaplice). 

 

Služba Podpora rodin – poskytují podporu a odbornou pomoc rodinám v krizových 

životních situacích. Nabízejí poradenství, terénní práci přímo v rodinách, rodinné 

terapie a další. 

 

Více na jejich webových stránkách www.icos.krumlov.cz, tel: 380 712 202, email: 

icos@krumlov.cz nebo Charita Kaplice – www.charita.kaplice.cz . 

 
Další subjekt, který poskytuje sociální služby v našem regionu, je Odbor sociálních věcí a péče 

v Kaplici. Odbor zajišťuje například bezplatné sociální poradenství, realizuje činnosti sociální práce vedoucí 

k sociálnímu začleňování osob atd. Vykonává také činnost sociální práce ve vztahu k osobám v hmotné 

nouzi. 

 
Případné telefonní kontakty 

 

Zdravotní péče:  Domácí ošetřovatelská péče – tel: 608 961 966 

Psychiatr – Nemocnice ČK - tel: 728 493 412 

 

Ubytování, nocleh: Noclehárna a denní centrum – Městská charita ČB, tel: 774 655 355 

Azylový dům – Charita ČB, ČK – tel: 602 719 554 

Teplá židle – Sídliště Vyšný 28, Český Krumlov, od 20:00 hod do 8:00 hod 

 

Oblečení, jídlo: Ošacovací středisko – Náměstí 206, Kaplice 

Potravinová banka  

 

Peníze, dluhy:  Bezplatná poradna mezi paragrafy – Kaplice, tel: 774 110 124 

Dluhová poradna Theia Č.Krumlov – tel: 775 202 421 

 

Pomoc obětem násilí: Bílý kruh bezpečí - CB – tel: 387 200 094 

Pomoc pro ženy a dívky v nouzi EVA - ČB – tel: 386 357 376 

 

Sociálně právní poradenství: 

Odbor sociální věcí a péče v MěÚ Kaplici – tel: 380 303 190 

Jihočeská rozvojová (občanská poradna) – ČB, tel: 606 720 095 

 

Více informací na stránkách MěÚ Kaplice nebo na www.portal.mpsv.cz  

 

Zpracovala Ing. Alena Koukolová 

 

http://www.icos.krumlov.cz/
mailto:icos@krumlov.cz
http://www.charita.kaplice.cz/
http://www.portal.mpsv.cz/


XXI. ROČNÍK – O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE BESEDNICE – 6.7. 2019 

 
Již poměrně slušnou tradici má besednický turnaj v malé kopané. Letos se přihlásilo dvanáct týmů. 

Následně byly rozlosovány do tří skupin. Postup do vyřazovacího pavouka si zajistily nejlepší dva celky 

z každé skupiny plus dva nejlepší ze třetích míst. Hrací doba byla pořadateli stanovena na dvakrát deset 

minut. Na besednickém turnaji se vzhledem k velikosti hřišť hraje ve složení 5 + 1. Obhájcem prvenství byl 

Paroh team Kaplice, který ovládl předchozí dva ročníky, putovní pohár byl tak v ohrožení. Ač jde o turnaj 

v rámci besednické poutě, rozhodně se nejedná o žádný „pouťák“, konkurence byla letos hodně silná. 

Jednoznačným favoritem áčkové skupiny byl kaplický Paroh team, který také papírové předpoklady 

naplnil a s plným bodovým ziskem skupinu vyhrál, když inkasoval jen jednou jedinkrát. Skupina B byla 

rozhodně nejnabitější. Postoupit mohl prakticky kdokoliv. Dopředu odhadovat a tipovat bylo velmi těžké. 

V prvním zápase skupiny C se střetly snad nejtradičnější týmy pouťového turnaje. Pořádající besednický 

Real a Malý Pulec, který asi jako jediný má na svém kontě účasti na všech ročnících. Zápas skončil dělbou 

bodů. 

Rozlosování do čtvrtfinálového pavouka je předem dané. A ten praví, že druhý tým ze skupiny C 

poměří své síly s nejlepším týmem z třetích míst. Osud tomu tak chtěl, že došlo na odvetu ze základní 

skupiny. Real Besednice versus Malý Pulec. Besedničtí hráli již prakticky bez možnosti střídání a této 

výhodu Malý Pulec dokonale využil. Výhra 3:0 hovoří za vše. Dvěma góly se poprvé do střelecké listiny 

zapsal Karel Krůček. Při závěrečném hodnocení pořadatelé poděkovali všem přítomným za účast 

a za předvedené výkony. Pořadatelé pak ve spolupráci se starostkou městyse Besednice, paní Alenou 

Koukolovou, ocenili nejlepší. Korunu krále střelců si vystřílel hráč poraženého finalisty David Růžička, 

kterému k tomu stačilo šest gólových zářezů. Na prvním místě se osamostatnil až díky gólu ve finálové bitvě. 

Nejlepším gólmanem byl vyhlášen Štefan Beránek z vítězného SIN CITY teamu. Poté byly oceněny 

i nejlepší čtyři týmy. Poděkování se dočkala i trojice arbitrů Jan Herman, Dan Křížek a Jan Říha.  
 

Konečné pořadí 

  1. SIN CITY team 

  2. Bělidlo gang 

  3. Holotrci České Budějovice 

  4. Malý Pulec 

  5. Paroh team Kaplice 

  6. Real Besednice 

  7. CF Ličov 

  8. FC Krabice 

  9. Kanonýři Besednice 

10. FC Rakety Besednice 

11. Gunners Kaplice 

12. Žolíci Borovany 
 

Libor Granec 
Redakčně zkráceno. Plné znění zprávy o turnaji v malé kopané zveřejněno na adrese: www.besednice.cz.  

 

KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK VLTAVÍN 

 
Léto nenávratně odešlo a my se opět scházíme, abychom se podíleli na dalších kulturních akcí. Když 

se vrátím ještě k létu, chtěla bych připomenout významnou akci, a to jsou Besednické slavnosti, které se 

konaly od 22. 7. – 27. 7. 2019 v areálu koupaliště. Vyvrcholení těchto slavností proběhlo v sobotu 

27. 7. 2019 a nebyly by to členky Vltavínu, aby se tohoto programu nezúčastnily. Jak jistě všichni víte, má 

místní kapela Kašovanka svůj „FAN KLUB“ vytvořený z mnoha členek Vltavínu. Tento FAN KLUB věrně 

tuto kapelu doprovází svým vystoupením a ani tentokrát tomu nebylo při Obecních slavnostech jinak. 

A protože byly prázdniny a dovolené, říká se, že je doba okurková, ale ta je už také pryč a začínáme 

připravovat nové akce. 

Jako první významná akce se připravuje „38. ročník setkání heligonkářů“, která se bude konat 

28.září 2019 a na kterou bychom Vás rádi pozvali. Dále připravujeme – Rozsvícení vánočního stromu 

a Mikulášskou nadílku. Budeme moc rádi, když přijdete mezi nás a podpoříte tak naši práci. 
 

Jiřina Wernerová – Kulturní a zábavní spolek Vltavín 

http://www.besednice.cz/


DĚTSKÝ DEN 2019 

 
V sobotu 22. června 2019 se pořádal Městys Besednice ve spolupráci s SDH Besednice a TJ Sokol 

Besednice „Dětský den“. Navázali jsme tak na předchozí rok, kdy se tato akce uskutečnila poprvé. 

Celá akce se konala na fotbalovém hřišti za základní školou od 14 do 18 hodin. 

Organizátoři připravili nejen pro místní děti zábavné odpoledne. Děti při příchodu 

obdržely malé občerstvení a soutěžní kartičky, s nimiž obcházely jednotlivá 

stanoviště a plnily zábavné úkoly. Po úspěšném absolvování všech soutěžních úkolů 

si mohly na kole štěstí vytočit výhru v podobě 

hodnotné ceny. Celé odpoledne mohly děti vyzkoušet 

svou obratnost a rychlost na závodní překážkové 

dráze v modelu cestářského auta Mercedes Benz 

Unimoq a rovněž mohly využít dvou velkých 

nafukovacích atrakcí v podobě skákacích hradů se 

skluzavkou. Pro kreativní jednotlivce byla 

přichystána tvořivá dílnička, kde si děti vyzkoušely 

různé výtvarné techniky – malování na sklo, malování na sádrové odlitky, 

výrobu šperků nebo klasickou malbu plakátovými barvami. Ve školní 

tělocvičně mohly děti rovněž využít i malování na obličej, které zajišťovaly 

dvě velmi šikovné slečny z Českých Budějovic. Celé odpoledne bylo 

k dispozici bohaté občerstvení, které zajišťovalo SDH Besednice. 

 I přes počáteční obavy z nepříznivého počasí 

se celé odpoledne vydařilo nad očekávání dobře, 

účast dětí byla veliká a úsměvy na tváři měly nejen 

děti, ale i my, dospělí. Tímto bych velmi ráda poděkovala všem, kteří se podíleli 

na organizaci Dětského dne, především našim hasičům, členům TJ Sokol Besednice, 

ale i dalším sponzorům, kteří všichni přispěli k úspěšnému dni plnému zábavy 

a nezapomenutelných zážitků. 

Doufám, že příští rok se opět v tak hojném počtu sejdeme na podobné akci, 

abychom tak společně s našimi nejmenšími oslavili jejich svátek. 

Ing. Michaela Novotná – místostarostka 

 

TJ SOKOL – VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
 

 

V sobotu 10.8.2019 po deváté 

hodině jsme se začali scházet na koupališti 

k dalšímu ročníku tradičního losovaného 

volejbalového turnaje. Tentokrát se 

zúčastnili i naši volejbaloví kamarádi 

z Benešova nad Černou. V počtu celkem 

17 volejbalistů a po rozlosování do čtyř 

družstev, jsme kolem desáté hodiny zahájili 

první zápas. O vítězství se rvali všichni hráči 

jako o život. Nechyběla spousta legrace 

a povzbuzování od fanoušků. 
 

Současně také probíhal turnaj v ping pongu pro děti. Zúčastnili se dva chlapci a dvě dívky. 

Po čtrnácté hodině byly oba turnaje u konce. Děti byly odměněny medailemi a sladkostmi a volejbaloví 

matadoři samozřejmě něčím k jídlu a pití. A protože den nebyl zdaleka u konce, pokračovali jsme „plážovým 

volejbalem“. Osm dvojic bojovalo o každý míč a za povzbuzování fanoušků ze sebe každý vydal, co mohl. 

Počasí se začalo zhoršovat, občas sprchlo a finálový zápas se už hrál v dešti. Na konci bylo těsné vítězství 

páru z Benešova. Po zásluze byli opět všichni odměněni něčím k snědku a samozřejmě velkým potleskem. 

I přes závěrečnou nepřízeň počasí se všichni těšíme na další ročník a doufáme, že nás bude o něco víc…  

Velmi bychom chtěli poděkovat našim věrným fanouškům a hlavně fanynkám a také za výborné 

místní občerstvení. 

Helena Šindelířová – TJ Sokol Besednice, z.s. 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Vážení čtenáři zpravodaje, 
 

dovoluji si pozdravit Vás poprvé v novém školním roce. Vlastně poprvé vůbec. Do Vaší školy vstupuji 

s nadšením a pokorou. Těším se na spolupráci a setkávání s těmi, kteří se o dění ve škole zajímají. Během 

letních prázdnin probíhala ve škole rozsáhlá rekonstrukce šaten pro žáky, při které byly instalovány moderní 

šatní skříňky. Věřím, že tím zvýšíme pohodlí žáků a bezpečnost při odkládání osobních věcí. 
 

Celá akce by neproběhla bez finanční podpory zřizovatele školy, 

městyse Besednice. Díky ní jsme také v září mohli našim žákům 

předat školní pomůcky a Vám – rodičům – tak ušetřit výdaje, kterých 

na začátku školního roku bývá víc než dost. Žáci obdrželi zejména 

sešity a pracovní sešity, byl také významně obnoven fond učebnic. 

Děkujeme! 

 
V mateřské škole byly odstraněny následky havárie, která poškodila podlahu v části sociálního 

zázemí. Zároveň byl tento prostor zmodernizován, což je důležité zejména nyní, kdy jsou do školky 

přijímány již dvouleté děti. 
 

Ve spolupráci s externími subjekty (ZUŠ Trhové Sviny, Římsko-katolická farnost, Kohoutek) budou 

i letos zajištěny odpolední aktivity pro žáky. Jejich rozpis najdete na www.zsbesednice.cz 

a www.kohoutekbesednice.cz, nebo budete informováni prostřednictvím osvědčeného systému tištěných 

lístečků, které Vaše děti přinesou domů. 

Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří často i v době své dovolené pomáhali ve škole 

s přípravami na nový školní rok. Je před námi spousta další práce, nejen té každodenní související s výukou. 

 Chceme, aby vaše děti chodily do školy moderně vybavené a díky znalostem a dovednostem zde 

získaným byly úspěšné v dalším životě. 

Za ZŠ a MŠ Besednice  

Ing. Eva Tomášková – ředitelka školy 

 

 

KONCERT PAVLA ŠPORCLA 

 
Nadační fond obce Nesměň uspořádal 28.července v kostele sv. Prokopa koncert Pavla Šporcla a jeho žáků. 

 

http://www.zsbesednice.cz/
http://www.kohoutekbesednice.cz/


POZVÁNKY NA PODZIMNÍ AKCE POŘÁDANÉ MĚSTYSEM 

 
Vážení spoluobčané, 
 

velmi ráda bych Vás touto cestou chtěla pozvat na letošní ročník Drakiády, kterou plánujeme zorganizovat 

poslední říjnový víkend. Letošní ročník bychom chtěli pojmout v trochu jiném duchu než v předchozích 

letech. 

Místem konání Drakiády bude tentokráte naše osada – Malče. Na začátku cesty vedoucí z Malče 

do Besednice plánujeme ve spolupráci s firmou Zahradnictví Bauernöpl Kaplice vysázet ovocnou alej. 

V letošním roce společně vysázíme celkem 20 – 30 ks ovocných stromů doplněných o keřové patro. 

Jednotlivé stromy si budou moci zasadit rodiny či jednotlivci – každý si tak bude moci „adoptovat“ svůj 

strom či keř, o který bude mít možnost se i nadále starat. V následujících letech plánujeme postupně tuto alej 

rozšiřovat dále směrem k Besednici. Vznikne tak nejen významný krajinný prvek, který bude místem např. 

pro hnízdění ptáků a domovem pro menší savce a hmyz, ale zároveň prvek, který budou moci využít děti 

ze ZŠ a MŠ Besednice za účelem poznávání jednotlivých dřevin. 

Předpokládané zahájení akce bude 14 hodin s případným srazem a společnou procházkou 

z Besednice, cca ve 13 hod. V rámci odpoledne proběhne výše zmíněná výsadba, pouštění draků v rámci 

drakiády 2019, odměňování dětí za účast v drakiádě či za doneseného, samostatně vyrobeného draka. 

Proběhne i klasické podzimní opékání špekáčků či brambor. Přesný termín a průběh akce bude upřesněn – 

sledujte proto pečlivě webové stránky obce, ZŠ a MŠ Besednice či poslouchejte hlášení místního rozhlasu. 

Zároveň bych Vás chtěla pozvat na 2. Obecní bál, který se bude konat v sále Hostince U Martínků 

v sobotu dne 16.11.2019 od 19 hod. Letošní bál se ponese tentokrát v duchu 80. let 20 století, jelikož si 

v letošním roce, konkrétně 17.11.2019, připomeneme významné výročí uplynutí 30 let od Sametové revoluce 

(neboli znovunabytí svobody pro československý stát po pádu komunistického režimu). V rámci večera 

bude, stejně jako minulý rok, k dispozici raut a budou připraveny i tematické soutěže o hodnotné ceny. 

S časovým předstihem tak můžete již nyní oprášit šatník nebo jej doplnit o módní kousky typické pro toto 

období. Stejně tak i podrobnosti k této akci budou včas upřesněny prostřednictvím místního rozhlasu, 

obecních nástěnek či online na webových stránkách městyse. 

S přáním hezkého a barevného podzimu 

Ing. Michaela Novotná – místostarostka 

 

 

PLÁN AKCÍ 2019 

 
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 
28. října  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 
22. prosince   Vánoční koncert u kapličky v Malči 

23. prosince  „Živý Betlém“ u kostela sv. Prokopa 
 

Plán akcí bude doplňován v průběhu roku. 

 

 

KONTAKTY 
 

 

Městys Besednice – kontakty: 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 



ZVEME VÁS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Blahopřejeme spoluobčanům, kteří slaví  
narozeniny v měsíci září, říjnu a listopadu. 

Přejeme hodně zdraví a spokojenosti. 
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