
CHRÁMOVÝ SBOR 
 

 
Příští rok to bude již neuvěřitelných třicet let, kdy jsem začala varhanní hrou 

doprovázet mše svaté v kostele sv. Prokopa v Besednici. Právě s nastupujícím panem 

děkanem Adolfem Kubešem, dříve kancléřem Biskupství českobudějovického, který 

byl tehdy v roce 1990 jmenován děkanem ve Velešíně a začal působit i v naší farnosti, 

jsem tuto službu přijala a on mi vždy ochotně vyšel vstříc. Odešel na věčnost nedávno 

12.8. 2019. 

 
Postupně se mi podařilo sestavit i menší 

pěvecký sbor nebo také scholu, jak ji nazýval 

jeden z dalších duchovních naší farnosti páter 

Martin, tedy P. ThMgr. Martin Bětuňák. 

Na kůru se však později podařilo vytvořit 

skutečný nevelký pěvecký sbor, který na rozdíl 

od scholy zpívá dvojhlasé úpravy písní, kterými 

obohacuje významné slavnosti, jako je poutní 

mše svatá ke sv. Prokopovi, Boží hod vánoční, 

Boží hod velikonoční, ale mnohokrát zpíval 

i při významných výročích a oslavách naší 

farnosti a obce. 
 

6.října 2012 – Chrámový sbor s  P. ThMgr. Martinem 

Bětuňákem, starostou Petrem Trajerem a místostarostou 

Zdeňkem Čutkou. 

 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří v tomto sboru působí nebo působili dříve. Jsou to především stálí 

zpěváci nebo spíše zpěvačky na kůru při nedělních mších, mé bývalé žákyně i žáci, mí věrní rodinní 

příslušníci a ochotní přátelé, kteří pomáhají se zpěvem a někdy i s doprovodem či zástupem při mé 

nepřítomnosti, dále těm, kteří se přidávají i jiným nástrojovým doprovodem. 
 

 
 

Fotografie z letošní pouti, kdy se bohužel nemohly zúčastnit všechny členky chrámového sboru. 



Ráda bych ještě připomněla nepostradatelnou pomoc pana Václava Marka, varhaníka z Vyššího 

Brodu, který několikrát naše varhany, jež zde byly postaveny v roce 1875, naladil, vyčistil a provedl 

nezbytnou údržbu. I pan Marek, bohužel, na začátku letošního roku zemřel. 

7.7.2019 – Poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa, kterou celebroval sekretář biskupa P. Mgr. David Mikluš. 

Duchovní správce besednické farnosti P. Mgr. Jan Mikeš.      Varhanice Mgr. Zdeňka Řehoutová 
 

Přeji sboru i sobě Boží požehnání, stálou přízeň našemu kostelu, místu, kde se, byť někdy jen zřídka, 

každý z nás občas zastaví, jelikož právě toto místo je spjato s kořeny obce a obec tvoří. Byl pro naše předky 

a pro mnohé z nás je stále důležitým a nepostradatelným místem duchovního zastavení, setkání a prožitku. 

Ještě jednou vřelé díky všem, kteří mi pomáhají mou službu plnit, mé poděkování patří též současnému 

duchovnímu správci naší farnosti P. Mgr. Janu Mikešovi, tedy našemu milému Jendovi. 

Mgr. Zdeňka Řehoutová 

 

 

ZVON „SVATÝ PROKOP“ 
 
 

12. října 1924 proběhlo svěcení dvou zvonů. První zvon o hmotnosti 210 kg byl s obrazem 

sv. Prokopa a s nápisem: „Svatý Prokope, oroduj za nás.“, „Válka vzala – válka dala.“ Druhý zvon o váze 

145 kg byl s obrazem svatého Josefa a s nápisem: „ Svatý Josefe oroduj za nás.“, „Památce ve světové válce 

padlých vojínů.“ Po 18 letech v roce 1942, byly tyto dva zvony z kostelní věže sejmuty, odvezeny 

do Německa a použity k válečným účelům. Zůstal jeden zvon o průměru 57,4 cm, váhy 115 kg a ladění fis 2. 

Po válce přibyl ještě malý umíráček. 

Tento zvon byl velmi opotřebovaný a pomalu dosluhoval, a proto bylo v lednu roku 2004 

rozhodnuto uspořádat veřejnou sbírku na nový zvon. Za necelé 4 měsíce se shromáždily peníze na zakoupení 

nového zvonu a na opravu věžních hodin. Nový zvon zhotovila zvonařská firma Rudolf PERNER z Českých 

Budějovic. Zvon váží 160 kg, průměr 64 cm, ton e2 a nese jméno i obraz svatého Prokopa, patrona kostela 

v Besednici. Slavnostní svěcení zvonu provedl 9. května 2004 generální vikář českobudějovické diecéze 

Msgre. Jan Baxant za účasti besednického pana faráře P. Adolfa Kubeše, který tuto sbírku podpořil. 

Každodenní zvuk zvonu svatý Prokop, mám bude pana faráře Kubeše stále připomínat. 

 
 

 

 

(zdroj: archiv městyse Besednice) 



KNIHOVNA 

 
V polovině března jsme si mohli v zasedací místnosti úřadu městyse pohrát s pamětí. Vzdělávací 

besedu - Hrátky s pamětí – nám připravila paní Růžena Lepšová. Jak pomoci mozku, aby si lépe pamatoval, 

jak cvičit koncentraci a další otázky, na které se odpovědělo a různými testy vyzkoušelo. Mrzí mne jen, 

že přišlo málo lidí. 

V dalším týdnu se konalo slavnostní předání ceny Čtenář roku 

2018, kdy v obřadní síni paní starostka předala ceny paní Zdeňce 

Jirkalové, která již po sedmé vyhrála. Na druhém místě převzala ocenění 

za svého manžela paní Karolína Kozlová a za dětské čtenáře Liliana 

Moravčíková. Slavnostní okamžiky nám zpestřily svým hudebním  

vystoupením děti ze ZŠ pod vedením paní učitelky Lenky Brothánkové 

a tradičně paní Hana Červinková přednesla vtipné ukázky z knihy 

M. Viewegha a Z. Svěráka. 

Na konci března se tradičně nocovalo v knihovně. Noc s Andersenem se konala již po desáté a žáci 

třetí třídy ZŠ se těšili z vědomostního kvízu, povídání o pohádkáři Andersenovi a ručního tvoření. Jelikož 

bylo období před velikonocemi, skládaly děti různě barevné krabičky, které si ozdobily a uschovaly si 

do nich darovaná čokoládová vajíčka. Měly tak dárečky pro své blízké. Ovšem nejzajímavější je noční 

výprava a hledání indicií v podobě hádanek pro vyluštění tajenky na pohádkové téma. Po příchodu zpět 

do knihovny musí vyluštit tajenku a dostaly sladkou odměnu. Před spaním se v podání paní Hany 

Červinkové potěší přečtenou pohádkou. Ráno snídaně a balení spacáků, karimatek a odchod domů. 
 

10. dubna byla v mateřské škole beseda s ilustrátorem 

Adolfem Dudkem, na kterého se každý rok děti velmi těší. Ani letos 

nezklamal a děti pobavil třemi pohádkami a ve svém stylu kreseb je 

zatáhl do děje. Děti se náramně pobavily. 

V dubnu byly vystaveny dětské kresby z MŠ a ZŠ 

do výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“. Na konci dubna 

byly některé práce vybrány a odvezeny do krajského kola v Českých 

Budějovicích. Vyhodnocení se uskutečnilo 5. června v Jihočeské 

vědecké knihovně a ocenění si odvezl z naší školy Oleh Kovalchyn, 

kterému gratulujeme. 
 

17. dubna proběhla beseda spojená s tvořením o papírové technice nazvané quilling. Jedná se 

o stáčení různobarevných papírových proužků do tvarů a vzorců, ze kterých se pak sestavují obrázky 

například k přání. Ráda bych přivítala více účastnic hlavně děvčat. 
 

 

21. června zavítali do naší knihovny v rámci kulturně vzdělávacího zájezdu knihovníci 

a knihovnice z českokrumlovského regionu, aby si prohlédli naší knihovnu v novém kabátku. Obeznámila 

jsem je o historii Besednice, něco málo o okolí a odpovídala na různé otázky. Pak bylo pro ně nachystané 

překvapení v podobě hudební skupiny Julie pod vedením paní učitelky Lenky Brothánkové. Skupina Julie 

ve složení Mročková, Zeman, Pešek, Nágr Vít a Ondřej a Čech zazpívala lidové písničky. Dokonce David 

Pešek nám zahrál v premiéře svoji vlastní skladbu na housle. Doprovázela ho paní učitelka na kytaru. 

Závěrečná písnička Hej bystrá voda byla oceněná bouřlivým potleskem. Ještě jednou děkuji paní učitelce 

a jejím svěřencům za vystoupení. 



Tentýž den se ještě v podvečer konalo pasování prvňáčků na čtenáře. Paní učitelka Irena Hubená 

pasování zakomponovala do jejich třídní akce, kdy měly děti i jiný program a nocovaly ve škole. Na 17-tou 

hodinu, kdy proběhlo pasování, byli pozváni i rodiče dětí. Z páté třídy se ujala samotného aktu čtyři děvčata. 

Jeden chlapec jako král prvňáčky pasoval. Děvčata jako princezny dávala dětem k přečtení úryvky z pohádek 

a potom mohl král pasovat. Děti dostaly pasovací listiny, symbolické průkazky, kterými se mohou 

do knihovny přihlásit, a budou mít do konce roku registrační poplatek zadarmo. Sladké odměny je neminuly 

a na závěr všechny děti obdržely knihu O pejskovi a kočičce, aby si mohly společně s paní učitelkou číst. 
 

V podzimních měsících nás budou čekat tyto akce: 

- pokračování o trénování paměti – 30.září 

- tvoření – quiling – 16. října 

- vyhlášení výtvarné soutěže dětí v rámci týdne knihoven 

- beseda s historikem p. Cukrem – polovina listopadu - na téma „Jihočeské hrady jak je neznáte“. 
 

Bližší informace o akcích budou vyvěšeny ve vývěsce a vyhlášeny rozhlasem. 
 

Budu se těšit na vaši návštěvu v knihovně. 

Libuše Vontorová – knihovnice 
 

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Členky Sboru pro občanské záležitosti a kulturní komise zajišťují akce od kolébky až po akce 

pro seniory. Podílely jsme se  knižním dárkem při zápisu dětí do 1. třídy. V dubnu se uskutečnilo setkání 

seniorů s kulturním vystoupením paní Hany Červinkové a dětí ze ZŠ. K tanci a poslechu jim jako každým 

rokem zahrála Kašovanka. Nezapomněly jsme na Den učitelů návštěvou ZŠ s předáním květin. V době 

velikonoční jsme navštívily seniory v DD Kaplice, Horní Planá a Český Krumlov.  

Letošní zájezd byl do Brna na výstavu Titanik. Na výstavě byly vystaveny předměty, fotografie, 

příběhy některých pasažérů, části kajut z lodě - 1., 2. a 3. třídy včetně posádky. Jednotlivé panely sledovaly 

časový sled katastrofy a pro představu, jak byla v té chvíli voda ledová, byly doplněny o umělý ledovec. 

Panely slovem i písmem připomínaly, co se mimořádného v kterém měsíci a roce u nás a ve světě stalo, jaký 

nový vynález byl objeven. Bude-li se někdy tato výstava v naší zemi opakovat, doporučujeme její návštěvu. 

Je nejenom velmi zajímavá, ale i velmi emotivní. 
 

 

V červnu se konalo rozloučení s předškoláky a s vycházejícími žáky 9. třídy s předáním knižních 

dárků u příležitosti ukončení školního roku v ZŠ. Bylo i vítání našich nových občánků s věcnými 

a peněžními dary. Za krásné hudební vystoupení ještě jednou děkujeme paní Blance Janové z Malče a jejím 

malým svěřencům. 
 

Podílely jsme se dary na svatbách i na obecní slavnosti. Dětem jsme opakovaně zakoupily oblíbené 

heliové balonky s možností měnit hlas, tak jako v loňském roce.  Pravidelně provádíme návštěvy našich 

seniorů v DD, kteří již na nás čekají. Od ledna do srpna jsme navštívily u příležitosti jubileí 78 našich 

občanů. Nyní připravujeme podzimní zájezd pro seniory na Červenou Lhotu. 

 

Milena Doubravská – předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti 


