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SLOUPEK STAROSTKY 

 

Vážení spoluobčané, 
 

blíží se nám konec roku 2019 a to znamená, že nastává jedno z nejhezčích období, čas vánočních svátků. 

Připravili jsme si pro Vás několik kulturních akcí, které nám všem, doufám, zpříjemní zimní období. Můžete 

se těšit na vánoční jarmark, slavnostní rozsvícení stromečku nebo tradiční živý betlém. Všechny Vás tímto 

srdečně zveme. 

V tomto zpravodaji by se také slušelo, abychom zhodnotili rok 2019. Letos tomu tak ale nebude. 

Každý týden, každý den je něco nového. Do Vánoc a konce roku zbývá ještě pár týdnů, proto jsme se 

rozhodli, že v lednu vydáme samostatný zpravodaj s názvem „Rok 2019 v našem městysu“. Dozvíte se zde 

například: kolik jednání mělo zastupitelstvo, jaké akce se nám povedly, co plánujeme na příští rok, kolik 

jsme přivítali občánků, oddali šťastných párů a také podrobnější informace k rozpočtu. Doufáme, že se Vám 

nové číslo zpravodaje bude líbit. 

A na konec mi dovolte, abych Vám popřála krásné Vánoce, do nového roku hodně zdraví, sílu, štěstí 

a hlavně spokojenosti. 

Ing. Alena Koukolová – starostka městyse 
 

PIETNÍ AKT – 105. LET OD NAROZENÍ plk. V. SMOLÍKA 

 

23. září 2019 jsme si společně připomněli 105. výročí narození čestného občana městyse Besednice 

plk. Vojtěcha Smolíka DFC, československého pilota, který se od roku 1939 zúčastnil bojů proti 

nacistickému Německu jako stíhač francouzského letectva a poté jako příslušník 312. stíhací perutě RAF. 

Shromáždění bylo zahájeno v 17 hodin na náměstí před památníkem hrdinů, kde byl přednesen slavnostní 

projev starostkou městyse, Ing. Alenou Koukolovou. Děti ze základní školy pod vedením paní učitelky 

Mgr. Zdeňky Řehoutové přednesly báseň Bratři hvězd a duhy a zapěly státní hymnu a píseň „Čechy krásné, 

Čechy mé“. 

Muzeum městyse připravilo kromě stálé expozice věnované osobě plk. V. Smolíka DFC dva filmové 

dokumenty o pilotech RAF. První byl promítnut hned po skončení akce u památníku a seznámil nás s cestou 

našich vojáků z okupované republiky na západ, jejich životem v nových podmínkách, účastí v bojových 

akcích nad Evropou i o jejich osudech po návratu do osvobozené země. 

O čtrnáct dní později byl pak promítán druhý film Osud na nebi Josefa Janeby. Dojemný příběh 

zpracovaný podle pilotova deníku vyprávěl o přátelství Josefa Janeby a Vojtěcha Smolíka. Oba dokumenty 

byly zpracovány na základě autentického vyprávění účastníků bojů a historiků Vojenského historického 

ústavu Praha. 

JUDr. Jiří Císař 



KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK VLTAVÍN 

 

Co jsme udělali a co nás ještě čeká do konce roku? Svou aktivní činnost ukončilo několik členů – 

zakladatel spolku Jan Hubený, Hana Hubená, Božena Grillová, Hana Červinková a Eva Bícová. Všem, dnes 

už bývalým členům spolku bylo osobně poděkováno za vykonanou dlouholetou práci. 

Touto cestou bychom rádi mezi 

námi přivítali nové členy spolku - 

Přijďte mezi nás. Dobrovolně 

a ve volném čase připravovat kulturní 

akce hlavně pro děti, na kterých nám 

přece záleží, ale jsou to i akce 

pro dospělé a věřte, nebudete se nudit. 

28. září 2019 se už po 38 setkali 

heligonkáři ze všech koutů země české 

v sále Restaurace U Martínka. Hlavní 

organizátoři spolek Vltavín a pan Karel 

Císař připravili krásné sobotní 

odpoledne. Setkání heligonkářů 

Besednici, má již své stálé účinkující, 

nelze je všechny vyjmenovat. Nechyběl 

ani nejstarší účastník - pan Jan 

Komenda, kterému patřilo zahájení 

přehlídky. Své místo má také Kladenská 

heligonka. Samozřejmě nemůže 

zapomenout poděkovat našim chlapcům 

od hasičů za pomoc při organizaci. 

A co náš ještě čeká a na čem pracujeme? 1. 12. 2019 nás čeká Rozsvícení vánočního stromu, 

na 5.12. 2019 připravujeme Mikulášskou nadílku pro MŠ a ZŠ Besednice a 23.12.2019 Živý betlém 

u kostela sv. Prokopa. 

Samozřejmě to vyžaduje pořádnou přípravu, aby se akce vydařily. Zveme Vás všechny na tyto akce, 

podpořte činnost organizátorů a účinkujících, kteří jsou z řad žáků ZŠ a svou účastí jim poděkujte 

za přípravu. 

Všem přejeme krásné a klidné prožití svátků vánočních a hodně štěstí v novém roce 2020. 

Jiřina Wernerová – Kulturní a zábavní spolek Vltavín 

 

LESY OBCÍ TRHOVÉ SVINY A BESEDNICE 

 

Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. informují o prodeji palivového dříví ze skladu Slavče i přímo 

z lesa. Nabízejí i prodej štípaného a kráceného suchého dříví. Více informací na níže uvedených kontaktech. 
 

CENÍK palivového dříví: Manipulační sklad Slavče 
Cena v Kč bez DPH 15%  Cena v Kč bez DPH 15% 

Rovnané délka 1 m  Sypané volně ložené 50 cm 33 cm 25 cm 

Smrk, borovice – neštípané 700 Kč  Smrk, borovice 510 Kč 600 Kč 690 Kč 

Smrk, borovice – štípané 820 Kč  Listnatá směs měkká 610 Kč 700 Kč 790 Kč 

List. měkká směs 800 Kč  Buk 870 Kč 940 Kč 1 000 Kč 

Bříza 1 050 Kč  Dub 780 Kč 845 Kč 940 Kč 

Olše 1 050 Kč  Bříza 695 Kč 770 Kč 890 Kč 

Dub 1 150 Kč      

Buk 1 250 Kč  Smrk, borovice 2 m 400 Kč/1prm 

AKCE Pilařské odřezky SM 300 Kč  Celý kamion (cca 50 prm)  

Pilařské odřezky BK 400 Kč  Cena je včetně DPH a dopravy  

 

Doprava vlastní, popř. kontejnerem dopravce (cena cca 500 - 700 Kč dle najetých kilometrů), 

(10 prm jehličnatého nebo 7 prm listnatého dřeva).  

Vysvětlivky: 1 prm= prostorový metr, 1 prms = prostorový metr sypaný). 
Příjem objednávek: tel. 605 247 166, e-mail: hauser.emanuel@seznam.cz . 

www.lesy-obci-trhove-sviny-a-besednice.cz  

mailto:hauser.emanuel@seznam.cz
http://www.lesy-obci-trhove-sviny-a-besednice.cz/


ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Vážení čtenáři zpravodaje, 

jsou za námi tři měsíce školního roku plného změn. Vy, kteří sledujete naše webové stránky 

www.zsbesednice.cz , máte možnost sledovat akce, které u nás ve škole probíhají. Pravidelně přidáváme 

příspěvky nejen textové, ale také fotodokumentaci. 

Naši žáci se účastní soutěží a přehlídek, na kterých je doprovází paní učitelky, a dosahují úspěchů nejen 

na poli sportovním, ale i kulturním. Často je to v jejich volném čase, a proto bych ráda poděkovala svým 

kolegyním, které s dětmi jejich výkony trénují a poté je provází soutěží. Je jich opravdu mnoho, výčet by byl 

dlouhý - ať jde o úspěch ve florbalu, běhu nebo naší hudební skupiny Julie, která se probojovala 

do republikového finále. 

Listopadové aktivity směřovaly k připomínce 30. výročí „Sametové revoluce“, a tak u nás probíhala výstava, 

besedy a projekce dokumentu. Vše bylo zakončeno projektovými aktivitami – žáci 1. stupně se účastnili 

cesty S kufříkem za svobodou, žáci 2. stupně besedovali s pamětníkem událostí a pronesli štafetou hesla, 

která symbolizovala jejich největší přání. 

Prošli jsme také změnou personální, v našem pedagogickém sboru ve škole i školce přibyly nové kolegyně. 

Vnáší tak nejen nové nápady, ale i aprobace pro výuku předmětů, které nám chyběly. 

Velice nás potěšil zájem dětí a rodičů o naši mateřskou školu. Obě třídy jsou již téměř naplněny a naší hlavní 

starostí tak byla především adaptace dětí po letních prázdninách. Oproti dřívějším rokům prohlubujeme 

spolupráci školy a školky, začali jsme navštěvovat místní tělocvičnu, pořádat společné kulturní akce a výlety 

jako např. do plaveckého bazénu, muzea v Č. Krumlově a různá divadelní představení. 

S krátkým přednesem básniček děti v září vystoupily na Vítání občánků a pak začaly pilně nacvičovat 

k příležitosti Setkání seniorů. Dále jsme se s dětmi účastnili charitativního běhu, podzimní Drakiády i oslav 

Halloweenu. 
 

 

http://www.zsbesednice.cz/


Pro předvánoční čas připravujeme návštěvu místní knihovny, vystoupení v Domově pro seniory 

ve Chvalkově, besídku s jarmarkem v ZŠ, Výtvarnou dílničku s rodiči a tradičního Mikuláše. S dětmi se 

těšíme na první společné pečení vánočního cukroví, zdobení stromečku a na překvapení v podobě návštěvy 

Ježíška. 

Ráda bych vás pozvala na lednový Den otevřených dveří. 14. ledna od 14 do 17 hodin návštěvníkům 

ukážeme nejen prostory školy, ale i činnosti, které u nás probíhají. 

Již byly stanoveny termíny pro zápis dětí do mateřské a základní školy, a to takto: 1. duben 2020 zápis 

do základní školy, 5. květen 2020 zápis do mateřské školy. Podrobné informace budou zveřejněny 

na webových stránkách školy a v dalším čísle zpravodaje. 

Děkujeme všem, kteří nás v naší činnosti podporují, ať již ze strany městyse Besednice, tak i z řad rodičů 

a příznivců školy. Za sebe osobně děkuji zejména svým kolegům a dovoluji si popřát všem příjemné prožití 

svátků a úspěšný vstup do nového roku. 

Za ZŠ a MŠ Besednice 

Ing. Eva Tomášková – ředitelka školy 

Text o MŠ dodala Zdeňka Huťová, vedoucí učitelka mateřské školy 
 

A jaké akce u nás proběhly a ještě do konce roku proběhnou? 

 

Kromě pravidelných akcí jako je plavecký výcvik, je to 

například toto: 

 

Září 2019: 
Cvičný požární poplach 

Ukliďme Česko 

Divadelní představení v kinosále 

Projekt Edison 

Oslava Světového dne jazyků 

105 let od narození plk. Vojtěcha Smolíka 

 
 

Říjen 2019: 
Exkurze Úřad práce Č. Krumlov a návštěva Muzea voskových figurín 

Beseda – protidrogová prevence 

Návštěva regionálního muzea v Č. Krumlově 

Adaptační kurz 6. třída 

Výlet do Římova a na Hrad Velešín 

Workshop v Jihostroji Velešín 

Environmentální výchova - Významné dny říjen 

Burza škol Č. Krumlov 
 

Listopad 2019: 
Logopedická depistáž 

Halloween 

Divadlo Č. Budějovice 

Výstava Vzdělání a řemeslo, exkurze do pivovaru 

Budvar 

Exkurze Traundorf (Gmunden) a centrum Welios 

Pečení svatomartinského pečiva 

Promítání dokumentu N. Winton – Síla lidskosti (T. Sviny) 

Testování čtenářské a matematické gramotnosti 

Workshopy Člověk a svět práce a Cizí jazyky 

S kufříkem za svobodou 

Beseda a projekce dokumentu k výročí Sametové revoluce 

Přírodovědné programy Cassiopeia 

Exkurze Mauthausen a Ars Electronica Linz 
 

Prosinec 2019: 
Mikulášská nadílka  

Adventní jarmark ve škole a vánoční akademie 

Vystoupení - Chvalkov 

 



ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 

Činnost školní jídelny září – prosinec 2019 
 

Pár slov o činnosti školní jídelny během prvních čtyřech měsíců tohoto školního roku. Na druhý 

týden v říjnu (tj. od 14. do 18. října) jsme v kuchyni připravily podzimní jídelníček. Doufáme, že se nám to 

alespoň trochu povedlo. Posuďte sami: V pondělí bylo vepřové maso na hříbkách s rýží a čaj s kousky 

zázvoru. V úterý jsme se inspirovaly podzimními výlovy a připravily jsme rybu (okouna) na roštu 

s bylinkami a moučník s jablíčky a šlehaným tvarohem. Ve středu jsme překvapily děti i dospělé 

sladkými kynutými knedlíky plněnými švestkami a posypanými strouhaným tvarohem. K podzimu 

patří i zelenina, takže ve čtvrtek si děti pochutnávaly na dušené mrkvi s masem a bramborami. V pátek 

jsme všechny chtěly potěšit, tak jsme uvařily oblíbenou svíčkovou na smetaně. Podzimní výzdobu jídelny 

nám zajistila paní učitelka Irena Hubená se svými dětmi, které vyrobily krásné draky. 
 

Halloween 

Opět jsme se přidaly k dětem a slavily Halloween 

i v jídelně. Pro děti jsme nachystaly slavnostní menu. 

K svačince do školky – klobouky starých čarodějnic 

podávané na chlebíčku se šunkou. K obědu – vývar 

z pařátů, opečené pařáty čarodějnice Bludimíry, 

krvavé kořínky, knedlíčky malých trpaslíků, nápoj 

z brčálů, černý lektvar zapomnění a pro odvážné 

pavoučí muffiny. K odpolední svačince do školky – 

pomazánka z bludných kořenů čarodějnice Bludimíry. 

Výzdobu jídelny zajistila slečna Štěpánka Hosenseidlová 

s dětmi s družiny. 
 

Maďarský den 

Na 21. listopadu chystáme maďarské menu. Mezi typická maďarská jídla patří především guláš, 

perkelt, fazolová polévka a klobásky. Tato kuchyně je velice chutná a oblíbená. Základními surovinami jsou 

hovězí, vepřové a v menší míře kuřecí maso, ryby, různé druhy zeleniny. 

Naše menu: budapešťská pomazánka (tvaroh, máslo, červená paprika, česnek), polévka HALÁSZLÉ – 

maďarská rybí, maďarský perkelt s tarhoňou (jde o pokrm z masa, rajčat, cibule a papriky dušený 

ve vlastní šťávě), SOMLOI GALUSKA – piškotový dezert s čokoládovým krémem a šlehačkou. 
 

Prosinec 

Poslední den školy před Vánocemi, tj. 20. prosince chystáme předvánoční menu: smažený rybí 

řízek, bramborový salát a vánočku. 
 

Okénko receptů 
 

Již několikrát měli rodiče možnost ochutnat pomazánky, které 

pro jejich děti připravujeme ve školní jídelně při setkávání rodičů a dětí 

v mateřské školce. Tato akce se většinou konala před Vánocemi. 

Několikrát zazněly dotazy, z čeho je jaká pomazánka. Tak jsme se 

rozhodly, že zde zavedeme takzvané „ okénko receptů“. Do každého 

zpravodaje budeme přidávat recepty na svačinky a popřípadě i oblíbená 

jídla. Samozřejmě vše zdokumentujeme fotografiemi. 

Párkrát do měsíce připravujeme pro děti zeleninové nebo ovocné misky 

na odpolední svačinky. Každé dítě dostane svou misku s několika 

druhy ovoce nebo zeleniny. Vždycky si tam najde, to co mu chutná. 
 

Mozaiková pomazánka s ricottou 
Příprava této pomazánky je velmi snadná. Krátce povaříme brokolici a mrkev. 

Po vychladnutí nastrouháme brokolici, mrkev a kedluben. Sýr ricotta vyšleháme 

s máslem (může být i pomazánkové) a postupně přidáváme zeleninu. Namažeme 

na pečivo a zdobíme okurkou a rajčetem. 
 

Pohanková pomazánka s lučinou a pažitkou 
Pohanku si propláchneme a uvaříme doměkka. Cibuli nadrobno nakrájíme, 

orestujeme na oleji a spolu s vychladlou pohankou rozmixujeme. Postupně 

zašleháme lučinu a nakonec přidáme pažitku. 
 

Martina Šindelířová 



KNIHOVNA 
 

Týden knihoven je celostátní akce, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 

aby se knihovny zapojovaly do různých aktivit a motivovaly pro další propagaci služeb knihoven. I když 

jsme se letos nezaregistrovali, přes to v rámci tradice jsem naplánovala besedu, lépe řečeno pokračování 

Trénování paměti, které proběhlo 30. září od 18.00 hodin v zasedací místnosti radnice. Přišlo pouze 7 lidí 

a vtipně se procvičovalo a testovalo pod vedením paní Růženy Lepšové. Bylo to zábavné a účastnice si 

vyžádaly pokračování, které uskutečníme opět příští rok. 

 

 

 

16. října od 16.30 hodin bylo také opakované tvoření papírové techniky nazvané quilling. 

Tentokrát přišlo 10 pracovitých žen a děvčat, aby se v této technice zlepšovaly a inspirovaly. Paní Votřelová, 

která nás zaučuje, nabídla další nápady. Tato technika vyžaduje trpělivost a zručnost a určitě se jí zhostily 

všechny přítomné dobře a chtěly by pokračovat. 

Pravidelně na podzim se vyhlašuje výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás, a to již 10. ročník. 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Lesy České republiky společně s dalšími 

organizacemi chtějí podpořit v dětech výtvarné inspirace a cítění s přírodou získanou návštěvou lesa. Les 

a jeho prostředí má nezastupitelnou úlohu v životě lidí. Je to domov velkého množství živočichů a rostlin. 

Naše knihovna ve spolupráci se ZŠ a MŠ se zúčastňuje několik let a docela úspěšně. Proto jsme se opět 

přihlásili. Obracím se na děti, aby se rozhodly k malování a kreslení nebo tvoření, a to letos na tato 

témata: „Jaký les se ti líbí?“, Člověk a les, Ručně vyrobená knížka o lese, Voda v lese a okolí, 

Stromy v barevném kabátku, Jak děti vidí práci lesníka (jak vypadá a co v lese dělá). Výtvarné práce 

předávejte učitelům nebo rovnou do knihovny do konce února 2020. 

V měsíci dubnu budou vystaveny ve vestibulu radnice a pak převezeny do Jč. vědecké knihovny 

k vyhodnocení. 9.6.2020 při vernisáži budou vyhlášeny výsledky a předány ceny. 

V září jsem se zúčastnila semináře ve Křtinách (byla vyhlášena Knihovnou roku 2017) u Boskovic 

na Moravě. Bylo to jubilejní patnácté setkání knihovníku z celé republiky. Prohlédli jsme si jak knihovnu, 

tak i město Boskovice s komentovaným doprovodem. Po přesunu do Křtin jsme měli poutavou přednášku 

o historii. Následující den probíhal v sále křtinského zámku odbornými přednáškami na téma komunitní 

knihovny. Hostem byl Jaromír Kubíček, který je autorem knihy Dějiny veřejných lidových knihoven 

v českých zemích, a další přednášející z regionu i Prahy. Následovaly prohlídky okolí a památek. Na závěr 

se prezentovali příští pořadatelé z knihovny P. Křížovského Holašovice. 

21. listopadu se konala beseda s historikem  Dr. Jiřím Cukrem, který přednášel o Jihočeských 

hradech, jak je neznáte. 

Těším se na vaši návštěvu v knihovně v úterý od 15 – 19 hod. nebo v sobotu od 9 – 12 hod. 

Libuše Vontorová – knihovnice 

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Uběhl rok, a tak jako každoročně Sbor pro občanské záležitosti pořádal zájezd pro seniory. Tentokrát 

17.9.2019 na zámek Červená Lhota. Počasí nám dopoledne nepřálo. Bylo pošmurno a poprchávalo.  Snažíme 

se vždy, aby senioři nemuseli chodit daleko od autobusu. Parkoviště je blízko zámku. Na zámku nás již 

očekávali. Prohlídka byla s přívětivou průvodkyní se zajímavým výkladem o historii zámku a o jejich 

majitelích. Poté jsme se odebrali na společný oběd do stylové zámecké restaurace naproti. Protože již nebyla 

doba dovolených a navíc úterý, nemusel být objednán společný jednotný oběd. Každý si mohl vybrat 

z nabízených tradičních jídel a specialit. Všem chutnalo. Při návratu zpět jsme se zastavili v Třeboni 

na malou prohlídku náměstí, posezení u kávy zde či v zámecké kavárně nebo na ochutnávky rybích specialit. 

Někteří navštívili čokoládovnu. Počasí se umoudřilo. Bylo to příjemné zastavení za teplého slunečného 

odpoledne. Návrat domů jsme naplánovali v 18.00 hodin vzhledem k tomu, že dny se již krátí. 



 
 

Každý měsíc pravidelně navštěvujeme naše seniory u příležitosti jejich narozenin s přáním a dárkem. 

Konaly se však i velmi slavnostní návštěvy s malým dárkem a květinami. Tři manželské dvojice v naší obci 

oslavily v letošním roce 55 let společného života - smaragdovou svatbu a jedna dokonce 65 let - kamennou 

svatbu. Ještě jednou všem občanům blahopřejeme k jejich jubileím a oslavám. Několikrát za poslední dobu 

byly navštíveny naše tři občanky v domovech pro seniory. Dvě navštívené oslavily narozeniny a jedna z nich 

dokonce 91 let. Třetí, k naší lítosti, zemřela a svých nedalekých 89 narozenin se nedožila. 
 

Členky SPOZ připravily malé 

předvánoční setkání  seniorů  24.11.2019  

tzv. "Čaj o páté" v sále Restaurace 

U Martínků. Všechny přítomné přivítala 

místostarostka městyse, paní inženýrka 

Michaela Novotná, seznámila přítomné 

s akcemi, které se připravují do konce 

roku, a pozvala je na ně. 

Kulturní vystoupení dětí MŠ a ZŠ 

připravily paní učitelky Brothánková, 

Huťová a Syrovátková. 

Jako další vystoupili ve hře na akardeon 13 letí... Štěpánka Čermáková z Benešova nad Černou, 

vítězka Zlatého pásma v mezinárodní soutěži v Praze, 1.místa v ČR ve hře na akordeon a 1.místa v ČR 

ve hře na klávesy. Jan Kajmarek z Chvalkova, držitel 2.místa v ČR ve hře na akordeon. Společně získali 

1.místo v komorní hře na akordeon-Stříbrné pásmo v mezinárodní soutěži v Praze. Zde na besedě vystoupili 

společně. Celá kulturní vystoupení všech účastníků, v tomto předvánočním období, byla krásná a po zásluze 

je všichni přítomní ocenili dvojnásobným potleskem. Po vystoupení a malém občerstvení k tanci a poslechu 

k všeobecné spokojenosti hrála Kašovanka. I na přítomných bylo vidět, že se dobře bavili. 

Po více jak 40 letech byla SPOZ odebrána naše akce "Vítání občánků". Tou jsme s paní učitelkou 

Marií Kozlovou, bývalou předsedkyní SPOZ, matrikářkou a ředitelkou místní ZŠ, ve spolupráci s okresním 

úřadem, přivítaly několik generací naší obce. Byla to stěžejní akce SPOZ. Je radost se dívat jak ti, kteří byli 

vítáni přivádějí postupně na tuto slavnost i své potomky. 

V průběhu adventu navštívíme s vánoční nadílkou seniory, kterým je 79 let a více let. 

Tímto děkuji i členkám SPOZ za jejich celoroční práci a zastupitelstvu městyse za finanční podporu. 

Nikdo by neměl zapomenout, že všichni zestárnou a budou rádi, tak jako nyní, že na ně není zapomenuto. 

Učíme tím i své potomky úctě k předkům. Každý jedinec něčím přispívá své společnosti a obci. 

Přejeme všem občanům krásné svátky vánoční a hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti do dalších let. 

 

Milena Doubravská – předseda SPOZ 



MYSLIVECKÝ SPOLEK 
 

Myslivecký spolek slaví 70. výročí od jeho vzniku. 

K založení první myslivecké společnosti v  Besednici došlo 

na ustavující schůzi krátce po schválení stanov ONV v Kaplici 

výměrem dne 17. srpna 1949. 

Zakládajícími členy byli tito myslivci: Levý Jan, Hubený 

Karel, Charvát Martin, Komenda Karel, Doucha Rudolf, Zeman 

Karel, Jirkal Čeněk, Čada František, Papoušek Bohumil, Papoušek 

Václav, Sýkora František, Kyslík Karel, Kelbl Jaromír, Rosengranz 

Ludvík, Kelbl Václav, Bertl Josef a MUDr. Prázdný Rudolf. 

 Funkci předsedy zastávali členové – Sýkora František 

a přechodně Bertl Josef. 

 Mysliveckým hospodářem byl Papoušek Václav 

a pokladníkem Kyslík Karel. 

 Rozsah tehdejší honitby byl o výměře cca 900 ha. Zásadní 

úprava honitby proběhla v roce 1962 – byl připojen katastr Malče 

a pronajaty lesy v majetku státu. Výměra tudíž představovala 

2 091 ha. V současné době je výměra 2 119 ha. Myslivecký spolek 

Besednice má 31 členů. 
 

Počty ulovené zvěře evidované od roku 1980 do roku 2018: 
 

Zajíc polní 312 ks od roku 1996 se již neloví 

Bažant obecný 416 ks divoké populace 

Bažant obecný 313 ks uměle odchovaných 

Srnčí zvěř 1 474 ks  

Prase divoké 828 ks první divočák byl uloven v roce 1962 

Jelení zvěř 31 ks  

Dančí zvěř 50 ks loví se od roku 1999 
 

Za tímto výsledkem jsou však za tu dobu tisíce hodin odpracovaných v honitbě při péči o zvěř. Mezi 

celospolečensky významné akce, které MS pravidelně pořádá, patří střelecký Memoriál Václava Papouška 

jehož již 40. ročník se uskuteční v příštím roce a Hubertská mše. 
 

 

 

První Svatohubertská mše se konala v roce 2010 

a celebroval ji P. ThMgr. Martin Bětuňák. 

Pravidelně účinkují Jihočeští trubači a Chrámový 

sbor z Borovan. V roce 2017 pan Oldřich Tripes 

pasoval lovce daňků. V letošním roce mši 

celebroval P. Mgr. Jan Mikeš a účinkovali také 

rakouští trubači ze Sankt Leonhardu. 

Jaroslav Klein – předseda MS Besednice 



Z OSTATNÍCH AKCÍ 
 

29.září 2019 – vítání dětí. Kulturního programu se zhostily děti z MŠ Besednice. Starostka slavnostně 

přivítala 5 nových občánků. Dovolte nám, abychom ještě při této příležitosti poděkovali všem, kteří se 

doposud podíleli na vítání občánků, jak ve funkci matrikářky, tak i všem členkám SPOZ. V jarních měsících 

se těšíme na přivítání dalších nových občánků. 

2.listopadu 2019 – drakiáda na louce nad koupalištěm. Akce byla zakončena opékáním buřtů. 
 

 

 

PROSBA O SPOLUPRÁCI 
 

Vážení spoluobčané, v příštím roce bude Besednice slavit 110. výročí povýšení obce na městys. 

Při této příležitosti bychom v našem muzeu rádi uspořádali výstavu fotografií, která by tématicky 

zachycovala vývoj naší obce v průběhu těchto let. Obracíme se proto na Vás s prosbou o pomoc a spolupráci. 

Pokud vlastníte vhodné fotografie, pohlednice či jiná zobrazení obce, případně další historické artefakty 

mající vztah k danému tématu, budeme rádi, když nám je poskytnete k nahlédnutí, prostudování případně 

k pořízení kopií, které bychom pak mohli k uspořádání výstavy použít. 

Kontaktujte nás na telefonním čísle 602 614 730 nebo osobně na radnici. Děkujeme za spolupráci. 

 

OTEVÍRACÍ DOBA V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
 

radnice   pošta 

23.12.2019   zavřeno    7.30 – 11.30 14.00 – 17.00 hodin 

27.12.2019   zavřeno    7.30 –   9.30 hodin 

30.12.2019   8.00 – 12.00 hodin  7.30 – 11.30 14.00 – 17.00 hodin 

31.12.2019   zavřeno    7.30 –   9.30 hodin 



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
Pojem, který většina z nás někde slyšela či četla. Zjednodušeně řečeno se jedná o aktivitu, jež je zaměřena 

na předcházení vzniku odpadů, případně na nakládání s odpady. 

Spadá sem ovšem rovněž péče o místo, kde jsou takové odpady uloženy. České republice upravuje zacházení 

s odpady zákon č. 185/2001 Sb., který se zaměřuje především na předcházení vzniku odpadů. To je totiž 

z hlediska stavu životního prostředí a čerpání neobnovitelných zdrojů klíčové. V současném světě ovšem 

k tvorbě odpadů tak jako tak dochází a docházet bude. Proto tento zákon dále stanovuje hierarchii nakládání 

s odpady a pochopitelně rovněž neopomíná prosazovat základní principy ochrany životního prostředí, stejně 

jako zdraví obyvatel ČR při nakládání s odpady. 

 
Povinnosti obce 

- stanovit obecně závaznou vyhlášku – systém shromažďovací, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu vznikajících na katastrální území 

- zajistit místa pro odkládání veškerého odpadu pro občany katastrálního území 

- zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu – papír, plast, sklo, kovy 

- nově od 1.1.2020 vzniká povinnost zajistit oddělené shromažďování  jedlého oleje a tuků (celoročně) 

- nově také vzniká povinnost zajistit celoroční sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

rostlinného původu (např. tráva ze zahrad, ovoce, zelenina, slupky,…) 

 

Odpadové hospodářství v naší obci (Besednice a Malče) 
 

Naše obec je zapojena do systému EKO-KOM. To znamená, že obec získává nárok na odměnu 

za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě 

pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami 

komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste 

spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru 

využitelných složek komunálních odpadů. Osadám Bída a Buda zajišťuje svoz odpadu obec Soběnov. 

 

Separovaný odpad – v obci máme k dispozici 8 sběrných míst. 

 

Celkem 20 nádob na plast, 8 nádob na sklo, 15 nádob na papír, 4 nádoby na jedlé oleje a tuky, 3 kontejnery 

na textil, 2 nádoby na elektrozařízení, 1 nádoba na léky a 3 velkoobjemové kontejnery. 

 

Větve ze stromů – lze využít shromažďovací místo směrem na cihelnu u odbočky na ČOV. 

 

NOVINKY!!! 

 
Objemný odpad – velkoobjemový kontejner umístěný ve Vachlovci slouží jen pro ukládání objemného 

odpadu v malém množství o menších rozměrech. Pro objemný odpad větších rozměrů jako např. matrace, 

koberce, nábytek, okna, stavební suť, nebezpečný odpad atd. slouží sběrný dvůr ve Velešíně, s kterým máme 

nově uzavřenou Smlouvu o spolupráci. Tuto službu hradí obec. V případě vyšší hmotnosti (např. u stavební 

sutě nad 0,5t) spoluúčast. 

 

Sběrný dvůr se nachází pod areálem Zemědělského družstva ve Velešíně, v ulici Na Humnech. 

 

Otevírací doba: 

od 1. 11. do 28. 2. provozní doba: pondělí až pátek 7:00 – 16:00, sobota 8:00 – 13:00 

od 1. 3. do 31. 10. provozní doba: pondělí až pátek 7:00 – 17:00, sobota 8:00 – 13:00 

 

!!! Občané obce jsou vyzváni při vjezdu do sběrného dvora o předložení občanského průkazu k ověření 

totožnosti!!! 

 

Koše na psí exkrementy – v novém roce plánujeme nákup 5 ks košů, které budou v obci strategicky 

rozmístěné. 

 



BRKO - Od ledna 2020 můžete v obci využívat kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Tyto označené 

nádoby lze využít celoročně na trávu ze zahrad, ovoce, zeleninu, slupky a další. 

Mimo sezónu 3 kontejnery o velikosti 1100l – umístění: dvůr „Vachlovec“, prostor nad školním hřištěm 

(u Pulců) a ul. Hlinice směr Kohout. 

V sezóně 7 – 8 kontejnerů (březen – listopad) – umístnění: dvůr „Vachlovec“, prostor nad školním hřištěm 

(u Pulců), ul. Hlinice směr Kohout, Na Jamech, ul. Hlinice u parkoviště, ul. Slabošovská. Přesná místa budou 

dle využitelnosti upřesněna. 

 

Chataři, chalupáři a domy mimo intravilán obce – pro obyvatelé těchto dotčených nemovitostí bude nově 

k dispozici černý kontejner umístěný ve Vachlovci. Do této nádoby občané odhodí odpad vzniklý 

z domácnosti a nadále se nebude využívat kontejner na objemný odpad. Občané obdrží na radnici 

při zaplacení poplatku na rok 2020 klíč k tomuto kontejneru. 

 

Průběžné výsledky třídění v obci: 

druh 1.Q 2.Q 3.Q 

papír 1,31 t 3,2 t 2,7 t 

plast 3,5 t 4,4 t 3,6 t 

sklo 1,2 t 2,1 t 2 t 

kov 0,83 t 0 t 2,9 t 

 

 
Umístění v soutěži Jihočeši třídí odpady: 

Z 136 obcí jsme se umístili za 1.Q na 122 místě a za 2.Q na 110 místě. 

Výsledky nejsou zrovna optimální. Proto doufám, že nám dávají impuls k tomu, abychom měli stále 

co zlepšovat. Zamysleme se příště nad tím, kde vlastně končí naše odpadky. 

 

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů 

pomáháte šetřit přírodu v našem okolí. 

Ing. Alena Koukolová – starostka městyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘIPRAVUJEME 
 

 

Leden – únor  2020 

 

 18. ledna   Hasičský ples 

 14. – 15. února  Staročeská koleda 

 23. února   Maškarní karneval  

 
 

 

 

 

BLAHOPŘÁNÍ 

 

Blahopřejeme spoluobčanům, kteří slaví  
narozeniny v měsíci prosinci, lednu a únoru. 

Přejeme hodně zdraví a spokojenosti. 
 

 

PPPFFF      222000222000   
 
Městys Besednice přeje všem našim 
spoluobčanům klidné a radostné prožití 
svátků vánočních, mnoho zdraví, osobních 
i pracovních úspěchů v novém roce 2020. 
 

 

 

 
 

Besednický zpravodaj - evidenční číslo Ministerstva kultury ČR MK ČR E 23573. Vydavatel Městys Besednice, Náměstí 52, 382 81 Besednice, IČ: 00245798. 

Redakční rada: Ing. Alena Koukolová, Marie Brunová, Mgr. Věra Tampírová. 


