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SLOUPEK STAROSTY 

 
Vážení spoluobčané, 

  dostává se k Vám v závěru roku poslední letošní číslo zpravodaje a s koncem roku zároveň končí 

druhý rok práce stávajícího vedení městyse a zastupitelstva. Dovolím si tudíž krátké ohlédnutí za letošním 

rokem, co se podařilo zrealizovat a co je připraveno pro příští rok 2017.  

Na úseku sportu a rekreace se dokončilo tolik potřebné sociální zařízení na koupališti, bylo zde 

vybudováno nové dětské hřiště (se státní dotací), venkovní gril a studna, která významně posílila nátok vody 

do koupaliště a tudíž i její kvalitu.  

U základní školy bylo vybudováno víceúčelové sportovní 

hřiště (s dotací od JK), které bude využíváno i 

pro hasičský sport. Zahájeny byly rovněž práce na úpravě 

okolí tenisového kurtu. Bylo nakoupeno nové zařízení 

do tělocvičny ZŠ.  

Na úseku infrastruktury a zlepšení životních 

podmínek pro naše občany byla provedena rekonstrukce 

komunikace směrem k samotám u střelnice, vybudováno 

parkoviště pro 30 automobilů v Hlinicích, kompletně 

vyměněno veřejné osvětlení ve Školní ulici a posíleno 

v Luční ulici a upraven chodník před radnicí.  

V osadě Malče, došlo k posílení vodního zdroje a byl tím vyřešen problém s nedostatkem vody. Bylo 

zahájeno územní řízení a příprava pro realizaci základního technického vybavení pro výstavbu rodinných 

domů (cca 30) a parkoviště v prostoru nad koupalištěm. Byla zpracována projektová dokumentace 

na vybudování nové čističky odpadních vod (na základě žádosti máme příslib na dotaci 9 mil. Kč) a byla 

zpracována studie na spolkový dům v prostorách bývalé MŠ. Z důvodu zajištění bezpečnosti a pořádku byly 

v obci osazeny kamery pro monitorování některých částí obce a okolí ZŠ. Podařilo se nám uspět i 

v programu Ministerstva vnitra – program dotace pro jednotky SDH (450,- tis. Kč) na nákup požárního 

vozidla. To je tak zhruba to nejdůležitější z letošního roku a nyní co nás čeká a co je připraveno pro rok 

příští. 

    



Na jiném místě zpravodaje je zveřejněn schválený rozpočet a tudíž k němu krátký komentář. Už 

jenom z položky výdajů (není v tom oněch 9 mil. Kč) je zřejmé, že se jedná o rekordní rozpočet v historii 

této obce.  

Mimo běžných výdajů potřebných k zajištění chodu obce a základní školy, tento rozpočet obsahuje: 

- Rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Hlinicích 

- Rekonstrukci chodníku horní strany náměstí 

- Přeložení autobusových zastávek a vybudování čekárny 

- Vybudování nové čističky odpadních vod 

- Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ 

- Odbahnění a rekonstrukce rybníka Mlýnek 

- Nákup nového požárního vozidla 

- Pokračování v realizaci akce ZTV nad koupalištěm  

- Pokračování v realizaci objektu Spolkový dům (byt, dílny pro ZŠ, kuchyňka pro ZŠ, klubová 

místnost pro seniory a další klubové místnosti) 

 

Vážení spoluobčané na závěr Vám všem chci popřát krásné a ničím nerušení Vánoční svátky a 

vše nejlepší do nového roku, roku 2017. 
 

Jaroslav Klein – starosta 

 

INFORMACE KE KONTROLÁM KOTLŮ 

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva 

o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj 

tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit 

jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu 

zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být 

provedena nejpozději do 31. prosince 2016, dle ust. § 17 odst. 1 písm. h) 

a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V praxi to znamená, že do konce roku 2016 si budou muset 

například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle nebo 

krbových kamen (pokud jsou připojená na teplovodní soustavu ústředního 

vytápění) s nimiž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou 

oprávnění úředníci požadovat doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho 

majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč. 
 

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí 

výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené 

oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí 

pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace 

podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR. 

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického 

stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován 

o nově proškolované osoby výrobci kotlů. 

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na uvedené 

internetové adrese:http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 
Pokud zdroj vytápění nemá výrobní štítek nebo technickou specifikaci zařízení, automaticky spadá 

do 1. nebo 2. emisní třídy. Tyto kotle nemohou být provozovány po roce 2022. Na výměnu kotlů přispívá 

„Kotlíková dotace“ až do výše 85 % celkových nákladů, která v současné době již nepřijímá žádosti, ale 

chystá se 2. kolo na podzim roku 2017 až jaro 2018. 
 

Veškeré informace o kotlíkových dotacích naleznete na těchto oficiálních stránkách Jihočeského kraje: 

http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz. 

Více informací na tel. čísle: 380 303 144 nebo v kanceláři č. 224, OŽPÚPaPPMěÚ Kaplice. 

Iveta Smetanová – referent odboru 

 

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/


POSKYTNUTÍ DOTACE Z GRANTOVÉHO PROGRAMU 2016 NA PODPORU 

JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. 
 

Jako již po několikáté byla začátkem roku 2016 vyhlášena Jihočeským krajem podpora jednotek 

sborů dobrovolných hasičů Jihočeského kraje. Hlavním cílem grantového programu bylo zlepšení požární 

ochrany na území Jihočeského kraje se zaměřením na zlepšení vybavení požární technikou u jednotek SDH 

obcí kategorie JPO V, věcnými prostředky požární ochrany investiční povahy u jednotek SDH obcí a 

na novou výstavbu, technické zhodnocení rekonstrukce, modernizace a opravy požárních zbrojnic, požární 

techniky a věcných prostředků jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu 

obyvatelstva.  

Opět jsme se pokusili získat dotaci a to na nový 

hliníkový žebřík, kterým bychom nahradili starý, ještě 

dřevěný, který je součástí zásahového vozidla. Znovu se 

nám podařilo získat dotaci a to ve výši 70%. Celková cena 

tedy byla 23 474 Kč a dotace činila 16 431 Kč. Zbytek byl 

dofinancován městysem Besednice. 

Jedná se o žebřík Profi-Al/HN 3, který splňuje  

veškeré bezpečnostní předpisy, je velice stabilní složený 

ze čtyř kusů a dosahuje do délky až 8 metrů. 

Tímto bych chtěl poděkovat jak městysi Besednice, 

tak i Krajskému úřadu Jihočeského Kraje za podporu 

Jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů Obce Besednice. 

Karel Šafránek – velitel SDH 

 

PLÁN AKCÍ 2017  
 

7.-8. ledna  Tříkrálová sbírka 

7. ledna   Myslivecký ples 

21. ledna  Zájezd na muzikál „Hello Dolly“ do Prahy  

21. ledna  Hasičský ples 

17.-18. února   Staročeská koleda 

březen   Hudební odpoledne s kulturním programem a lidovými písničkami 

5. března  Maškarní karneval pro děti 

duben   Zájezd do divadla 

duben   Dopravní hry 

30. dubna  Stavění májky 

květen   Okrsková soutěž hasičů 

květen   Májový koncert v Kapli Betlémské 

květen   Zájezd pro seniory 

14. května  Den matek 

červen   Pohádkový les 

24. června  Běh na Kohout 

červen   37. ročník Střeleckého memoriálu Václava Papouška 

červen   Pochod k rozhledně 

červenec  Obecní slavnost 

8. července  Pouťový turnaj v malé kopané  

9. července  Besednická pouť 

15. července  Memoriál Vratislava Nováka 

srpen   Volejbalový turnaj 

říjen   XXXVI. ročník Setkání heligonkářů 

říjen   Drakiáda 

říjen   Zájezd pro seniory 

listopad   Svatohubertská troubená mše svatá v kostele svatého Prokopa 

3. prosince  Rozsvícení vánočního stromu 

prosinec  Mikulášská nadílka pro děti 

prosinec   Vánoční koncert v Kapli Betlémské 

23. prosince  Živý Betlém 



 
 

Zpracoval: Ing. Dušan Tripes – místostarosta 

 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

Stravování ve školní jídelně 
 

Chtěla bych napsat pár slov o stravování ve školní jídelně u nás v Besednici a několika novinkách. 

V září došlo po třech letech k mírnému zdražení obědů a svačinek. Obědy se zdražily o 2,- Kč a svačinky 

v MŠ o 1,- Kč. Ceny obědů jsou podle kategorií takto: děti MŠ do 6ti let svačinka 8,- Kč, oběd 20,- Kč, 

odpolední svačinka 8,- Kč, děti 7-10 let 22,- Kč za oběd, děti 11-14 let 24,- Kč za oběd a děti 15 let a více 

26,- Kč za oběd. 

Při sestavování jídelníčku musíme dbát na dodržování finančního limitu, plnění spotřebního koše a 

dále dodržení doporučené pestrosti stravy. Co je to spotřební koš? Jedná se o potraviny, které musíme 

sledovat a plnit nejlépe na 100% :) - maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, luštěniny, brambory, ovoce a 

zelenina. Dále jsou sledovány dvě skupiny – tuky a cukry. Ty je samozřejmě lepší mít pod sto procent – 

nejlépe 75%. Snažíme se zařazovat jídla, která dětem chutnají a která znají. Dále je seznamujeme 

s potravinami, které pro některé děti nejsou zrovna obvyklé a známé – např. bulgur, kuskus, cizrna, pohanka, 

jáhly, směs luštěnin ..... Minimálně dvakrát do týdne podáváme dětem ovoce (v MŠ každý den). Nově jsme 

zavedli ovoce o velkých přestávkách. Děti si každou středu a pátek o velké přestávce přijdou do jídelny, kde 

dostanou ovoce, které by normálně dostaly po obědě. Ale kolikrát se nám již stalo, že děti po obědě už to 

ovoce nesnědí. Takže takto mají i zajištěnou svačinku. Toto ovoce je v ceně oběda, nic se nepřiplácí. Každý 

týden se v jídelníčku objevuje mléčný výrobek – např. šlehaný tvaroh, jogurt s ovocem ...., zelenina jako 

příloha nebo různé saláty, ovoce dvakrát do týdne, pečené moučníky. Denně jsou dva druhy nápojů – 

bylinkový nebo ovocný čaj a dále mošty, ovocné nápoje, citronové a pomerančové vody. Několikrát během 

týdne dostávají děti ochucené mléko. 

Novinka:) Děti do konce října měly sestavit jídelníček na jeden týden. Podmínkou bylo, aby tento 

týdenní rozpis jídel obsahoval polévku, hl. jídlo, dezert (popř. ovoce, zeleninu) a nápoj. Jídelníčky se nám 

v kuchyni moc líbily. Je vidět, že děti mají rády svíčkovou, pečené kuře, rybí prsty, řízek, rizoto, špagety. 

Tato jídla se na jídelníčcích dost opakovala. 22. listopadu došlo k vyhodnocení. Nakonec byly vybrány dvě 

třídy s nejlépe sestavenými jídly: sedmá a osmá třída. Třetí třída se umístila na třetím místě. V lednu a únoru 

budeme vždy jeden týden vařit podle vítězů. Na děti ze sedmé a osmé třídy čekalo v pondělí 28. listopadu 

sladké překvapení – každý dostal koláč z pekárny z Římova (odtud si nově objednáváme pečivo). 

Novinka:) V jídelně jsme také oslavili svátek Halloween. Děti z deváté třídy vyzdobily jídelnu. Děti 

ze čtvrté třídy vyrobily strašidelné svícny. Rozvěsily se obrázky, které malovaly děti z osmé, deváté třídy a 

z výtvarného kroužku paní učitelky Lenky Menšíkové. My jsme v kuchyni připravily k obědu strašidelné 

menu: Drákulovy drápy, brambory čarodějnice Elvíry, pekelné blesky, dezert příšerky z perníku, elixír 

mládí. 

Dále připravujeme malou nadílku na Mikuláše a před Vánocemi. Možná oslavíme v únoru i 

Valentýna a připravíme zamilované menu a samozřejmě, že nezapomeneme i na Velikonoce. Náš jídelníček 

vždy najdete na stránkách naší školy. Odhlašovat děti můžete do 8 hodin v ZŠ a do 7 hodin v MŠ – 

telefonicky 778015831, SMS, mailem jidelna@zsbesednice.cz . Děti se také mohou odhlásit přímo osobně 

nebo zapsat do odhlašovacího sešitu, který je na okénku u kanceláře vedoucí ŠJ. První den nemoci mají děti 

nárok na stravu. To znamená, že si mohou rodiče vyzvednout oběd do svých přinesených nádob (ešus) 

před vydáváním tj. od 11:00 do 11:20 hodin, nebo se telefonicky domluvit. Obědy se platí buď inkasním 

příkazem – vždy 20tý den v měsíci se dává příkaz na následující měsíc anebo v hotovosti první týden 

v měsíci. Doufám, že děti budou i nadále spokojené a budou se stravovat v naší jídelně. 

Za školní jídelnu Martina Šindelířová 

 

Halloweenský den 
 

3. a 4. třída si 31. října užily Halloweenský den. Žáci do školy přišli nastrojeni za čarodějnice, 

kostlivce a příšery. První hodinu se všechna strašidla naučila halloweenskou básničku. Společně se pak 

čtvrtou hodinu vydala strašidla na ukázku svých kostýmů v ostatních třídách a zarecitovala naučenou 

anglickou básničku. 

Ve druhé hodině nás čekaly soutěže, které hrávají děti při halloweenských oslavách. Potřebovali 

jsme k nim pouze jablko. V první soutěži byly děti rozděleny do dvou týmů a jejich úkolem bylo dostat 

jablko na konec řady jen s pomocí brady. Tým, který jako první dopravil jablko tímto způsobem na konec 

řady, zvítězil. Ve druhé soutěži bojoval každý sám za sebe. Děti měly za úkol vylovit z lavoru plného vody 

jablko, které v něm plavalo, a to pouze pomocí úst. Výkony jsme dětem stopovali a výsledky byly opravdu 

výborné. Obě soutěže děti velice bavily. 

mailto:jidelna@zsbesednice.cz


 
 

Třetí hodina byla věnovaná výrobě strašidelných svícínků, které následně zdobily naší 

halloweenskou jídelnu. Svícínky vypadaly moc hezky a ještě více, když jsme si v nich doma večer zapálily 

svíčku. 

Bylo zajímavé vyzkoušet si tento anglický svátek a dozvědět se tak o historii a tradicích Halloweenu. 

Irena Hubená – třídní učitelka 

 

Slohové práce žáků 

 

PLYŠOVÝ MEDVÍDEK 
 

Všechno to začíná v jednom hračkářství v malém městečku. Seděl jsem na poličce mezi ostatními 

plyšáky a čekal jsem, až si nás někdo koupí. Odpoledne do obchodu přišla paní s malou holčičkou. Maminka 

řekla: ,,Aničko, vyber si tady, co bys chtěla k narozeninám‘‘. Anička chodila po obchodě a nic se jí nelíbilo. 

Už byly u východu, tu si Anička všimla plyšových medvídků. Odtrhla se od maminky a běžela k poličce. 

Chvilku si vybírala a …. vzala si mě. Byl jsem nejšťastnější plyšový medvěd na světě. Když jsme odcházeli, 

nenápadně jsem přes sklo zamával svým plyšovým kamarádům a oni mi taky zamávali. Anička mě celou 

cestu domů mačkala k sobě. Jakmile jsme dorazili domů, maminka mě potají vzala, aby si toho Anička 

nevšimla. Zabalila mě a večer se slavilo. 

Anička běžela do svého pokojíku, postavila doprostřed malé šálečky a konvičku, vzala mě a ostatní 

plyšáky a uspořádala čajový dýchánek. Zeptala se mě, kolik chci kostek cukru. A já jí odpověděl: ,,Dvě 

prosím‘‘. S vyděšeným, ale zároveň překvapeným výrazem na mě koukala. ,,Ty umíš mluvit?‘‘. A já ji 

odpověděl: ,,Ano, umím‘‘.  Anička měla velikou radost, že si může teď s někým povídat. Řekla mi, že nemá 

žádné kamarády a s nikým si nepovídá ani nechodí ven. Další den musela Anička do školky, ale naposledy, 

protože potom byly prázdniny. Přišla domů a hned jsme šli společně na zahrádku a tam si hráli až do večera. 

Další den jsme šli na procházku na louku nedaleko Aniččina domu. Společně jsme prožili spoustu krásných 

chvilek. 

Prázdniny utekly jako voda a Anička musela do školy. Během jednoho dne si našla spoustu 

kamarádů. Přišla domů, ani se se mnou nepřivítala a běžela ven. Byl jsem zmatený. Proč se se mnou 

nepřivítala? Když přišla Anička večer domů, řekl jsem jí, ať si jde se mnou hrát, ale jí se nechtělo. Smutný 

jsem šel do pokoje a přemýšlel, co se to s ní stalo.  

Druhý den jsem zjistil, že Anička spí u kamarádky. Čekal jsem na ni až přijde domů, protože jsem si 

chtěl o něčem promluvit. Bylo 13:00, 15:00, 18:00, a ona nikde. Tak jsem se nenápadně vytratil z domu a 

odešel jsem. Smutně jsem chodil v noci po ulicích a nevěděl, kam jdu.  

O pár dní později jsem si všiml na lampě plakátu, na kterém byla má fotka a stálo tam: Hledá se 

plyšový medvídek. V tu chvíli mi došlo, že mě Anička hledá. Rychle jsem běžel domů. Před domem jsem 

viděl Aničku, jak sedí na schodech a brečí. Šel jsem k ní potichu, pohladil jsem jí ruku a ona mě s velikou 

radostí objala. Řekl jsem jí: ,,Myslel jsem, že mě už nemáš ráda a nezajímám tě‘‘. Ona řekla: ,,Tebe jsem 

měla ráda a vždycky mít budu!‘‘. Tak jsme se udobřili a Anička řekla: ,,Pojď, ukážu ti své kamarády‘‘. Děti 

ze mě byly nadšené a stali se z nás všech nejlepší kamarádi. 

Nicola Huťová 



Školní akademie k 65. výročí besednické školy a vánoční jarmark 
 

Sobota 26. listopadu byla pro besednické žáky a učitele plná napětí a očekávání. Ve škole se konala 

školní akademie a 65. výročí založení besednické školy. Během celého programu měli návštěvníci možnost 

prohlédnout si kroniky a fotografie. Využili příležitosti a hledali fotografie své nebo svých příbuzných 

z dřívějších let. 

V 15 hodin zahájil pan ředitel Květoslav Skála školní akademii a popřál rodičům a dětem krásný čas 

adventní a hezké prožití svátků vánočních. Kinosál byl plně obsazen rodiči, prarodiči ale i žáky, kteří již 

vyšli ze základní školy a přišli se podívat na své kamarády. Slovem nás provázela mezi vystoupeními Marie 

Polláková z deváté třídy a asistoval jí Albert Čech z první třídy. 

Jako první vystoupily děti z mateřské školky. 

Zarecitovaly básničku, zazpívaly písničky a sklidily 

velký potlesk. Potom nastoupili naši prvňáčci, kteří si 

se svojí paní učitelkou Lenkou Menšíkovou připravili 

krátké pásmo písniček a malou scénku. K prvňáčkům 

se přidalo několik dětí z druhé třídy, které nám zahrály 

na flétny a zazpívaly. Třetí třída pod vedením paní 

učitelky Ireny Hubené zazpívala anglickou písničku 

SnowFlakes a při písničce Foukej, foukej, větříčku 

nám děti ukázaly, jak umí hrát na flétničky. Pátou 

třídu reprezentovaly dvě dívky Zuzka Zajíčková a 

Karolína Síkorová, které nám zatančily. Osmá třída si 

připravila zajímavou a vtipnou verzi básně – balady 

Polednice od Jiřího Suchého. Sedmáci nás vystrašili svým zjevem. Na pódiu se objevili v roztrhaném 

oblečení a s krvavými obličeji. Při prvních tónech hudby jsme poznali, že nás navštívil Michael Jackson se 

svou písní Thriller a děti představují zombie. Po jejich krásném vystoupení nás pobavili žáci z šesté třídy, 

kteří si připravili anglickou povídku Tlustá Kate. Za doprovodu paní učitelky Zdeňky Řehoutové nám 

nakonec popřáli písní anglicky i česky krásné Vánoce. 
 

V 16 hodin se otevřely dveře skrývající vánoční jarmark. Na jarmarku bylo možné koupit mnoho 

krásných výrobků např. svícny, stromečky, záložky, indiánské přívěsky, přání, betlémy, ptačí budky, klobásy 

Na jarmarku se prodávaly i dárečky, které vytvořily děti v mateřské škole, např. vánoční ozdoby, hvězdy, 

andělé … 

   



Pěknou výzdobu chodeb zajistila ZUŠ Trhové Sviny – pobočka Besednice. Na nástěnkách pluly 

ryby, poletovali andělé, v přízemí se usídlili čerti. V přízemí přispěli k příjemné atmosféře i andělé a 

sněhuláci dětí z MŠ Besednice. 
 

Ve školní jídelně bylo připraveno občerstvení – čaj, 

punč, káva a různé báječné moučníky. Hosté, kteří měli zájem, 

se mohli posadit ke stolu a popovídat si. Děkujeme rodičům 

za spoustu výborných dobrot. 

 

Doufáme, že se našim návštěvníkům program líbil a 

brzy se opět při nějaké příležitosti opět uvidíme. 

 

Mgr. Petra Matoušková – ZŠ a MŠ Besednice 

 

 

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 

MMLLAADDÍÍ  HHAASSIIČČII 

 

Mladší žáci získali 1.místo v Okresním poháru Českého Krumlova (OPČK). 

Danuše Síkorová – vedoucí oddílu 



TTVVOOŘŘEENNÍÍ  

Říjnové tvoření 
 

V neděli 16. října jsme se sešli poprvé v tomto 

školním roce v docela velkém počtu. Celkem navštívilo 

tvoření 14 dětí a 7 maminek. Dopoledne opět pracovaly 

starší děti a odpoledne menší za pomoci svých 

maminek. Vyzkoušeli jsme si novou techniku – 

malování speciálními fixy na keramiku, které se 

zafixují zapečením v troubě. Děti byly moc šikovné. 

Pomalovaly si hrnečky a talířky. Pak si děti vyrobily 

krásné svícny ze zavařovacích sklenic. Každý zvládnul udělat dva – jeden byl s námořní tématikou a druhý 

Halloweenský. Děti pracovaly technikou zvanou tupování. Nalepily si na sklenice dřevěné výřezy, plastové 

pavoučky, netopýry a lebky a různé druhy provázků. Domů si každý nesl spoustu výtvorů. 

Těším se na další setkání, které bude pravděpodobně v listopadu, kdy budeme tvořit podzimně a 

možná se už budeme připravovat pomalu na Vánoce. Děkuji všem za účast. 

 

Listopadové tvoření 
 

Sešli jsme se přesně týden před začátkem Adventu. A přišlo nás 

opět o něco více než minule. Tentokrát tvořilo 15 dětí. Asistovaly jim i 

maminky a jedna babička  . Dopoledne i odpoledne měly děti plné 

ruce práce a celé dvě hodinky vyráběly. Domů si odnášely krásné věnce, 

kde základ tvořil karton. Děti si olepily karton jutovým provázkem nebo 

bílou vlnou. Dále používaly vatu, výřezy z filzu – podzimní lístky a 

květinky, vločky, andělíčky a přírodniny. Ve finále si věneček polepily 

perličkami a třpytkami. Potom si děti vymalovaly a slepily 3D rámečky. 

Polotovary vyrábí chráněná dílna v Ostravě. Děti si mohly vybrat – 

Mikuláše, Andílka, ptačí budku nebo ježka. Kdo stihnul, tak si ještě vyrobil malého andělíčka. Kdo 

nestihnul, tak si materiál na výrobu odnesl domů. Děti měly jako vždy připravené malé občerstvení. 

Tentokrát každý dostal perníček a limonádu od městyse.  

Příští týden nás čekal předvánoční jarmark ve škole a v neděli Adventní trh, který se konal 

v prostorech naší radnice od 13 do 16:30 hodin před rozsvícením Vánočního stromku. Byly zde i dílničky 

pro děti spousta krásných věcí na prodej – nově i polotovary k dalšímu tvoření.  

 

Adventní trh 
 

První Adventní neděli se u nás na radnici konal první Adventní 

trh. Po dvanácté hodině se začínaly sjíždět šikovné a tvořivé ženy a 

začaly vybalovat své výtvory. V jednu hodinu začali chodit první 

zákazníci . Kdo z nás ho navštívil, tak si mohl udělat radost a 

nakoupit si ještě před Vánočními svátky nějakou drobnost. 

Hned u vchodu měl svíčky ze včelího vosku Jan Čutka. Poprvé 

své krásné sukýnky, kalhoty, čepice, nákrčníky vystavovala a 

prodávala Šárka Kleinová. Opět nás navštívily děvčata z Kaplice se svými nádhernými výtvory – věnce, 

stromečky, přáníčka, šité drobnosti, výrobky z papírových ruliček a mnoho dalšího. Veroniku Šlajchovou a 

její kabelky, peněženky, polštáře, obaly na knížky…. s různými motivy nemusím vůbec představovat. Opět 

nás potěšila početným výběrem kabelek, které mnohé z nás již vlastní . O jeden stůl se dělila Broňa 

Smolenová se svými přáníčky vytvořenými technikou malování voskem a další šikovnou paní, která již 

několikrát se k nám přidala a rozšířila řady šikovných a kreativních žen o výtvory drátkované – svícny, 

zápichy, zvonečky, košíky….  

Pro děti byla připravena i malá dílnička Heleny Irrové z Vidova, 

která u nás již byla i na Velikonočním jarmarku. Děti si mohly 

vyrobit zápichy andílků nebo svícen hvězdičku. Naše prodejní 

výstava byla na chvilku přerušena, protože jsme se šli všichni 

podívat na rozsvícení Vánočního stromku. Myslím, že první 

Adventní trh dopadl moc dobře. Děkuji všem vystavovatelkám a všem našim 

zákazníkům a těším se na další setkání o Velikonocích . 



Předvánoční tvoření 
 

11. prosince jsme se s dětmi setkali v letošním roce naposledy. Naladili jsme se hezky „vánočně“. 

Pustili jsme si koledy, udělali čajíčky a kávu a začali tvořit. Z papíru si děti vystříhaly hvězdičky různých 

velikostí, které k sobě slepily a dozdobily korálky, rolničkami a střapci. Vznikla krásná ozdoba 

na stromeček. Pak se děti pustily do malování sklíček ve tvaru zvonečku barvami na sklo. Lepily si na ně 

třpytky a hvězdičky. Navěsily si na ně rolničky a korálky. A už tu byl nádherný závěs na okno nebo 

na stromeček. Po dokončení třpytivého závěsu byl čas na občerstvení. Děti dostaly vánočku a pudinkový řez. 

Každý si ozdobil několik perníčků. Domů si odnášely plné ruce výtvorů a jeden zabalený dárek 

s překvapením. Všem mockrát děkuji za účast a za krásně strávený den. Těším se na všechny v roce 2017. 

Martina Šindelířová 

OOCCHHOOTTNNIICCKKÝÝ  SSOOUUBBOORR  VV  BBRRAANNCCEE  

Splnilo se nám velké přání. Naposled jsme chtěli 

zahrát Pohádku z vody začátkem září u koupaliště. Říkali 

jsme si: „Kdyby tak byl teplý večer a ještě k tomu úplněk, 

to by se hrálo!“ A to vše se stalo 15.9.2016. Hasiči nám 

půjčili svítící kouli a Maruška Brunová přinesla svítící 

náramky. Pohádku z vody už skoro každý viděl, ale ne 

v takové nádherné atmosféře. Děkujeme, přírodo!!! 

A než jsme se nadáli, už je tu Advent a s ním 

rozsvícení vánočního stromu. Irenka Hubená pilně 

nacvičovala s dětmi program. Nesměla jsem nic vidět, mělo to být překvapení. Dva dny 

před premiérou jsme si uvědomili, že je to už desáté rozsvícení. Čas hrozně letí. Byl to krásný 

podvečer. Hodně zase pomohla svítící koule a mikrofony, ale hlavně výborní a pozorní diváci. 

Velké díky účinkujícím, ale také vám milí diváci! 

Poděkování za přípravu vánoční výstavy na chodbě radnice Martině, Lucce a Pepíčkovi 

Šindelířovým, Zuzce Zajíčkové, Evě Bícové a paní učitelkám Menšíkové a Matouškové. 

Děkujeme také za uhrazení poštovného za Ježíškovu poštu, které bylo z výtěžku setkání 

heligonkářů. A teď nás čeká Živý Betlém. 
Hana Červinková – vedoucí ochotnického souboru „V Brance“ 

 

Předvánoční návštěva v Domově seniorů na Chvalkově 

 

V pátek 9.12.2016 jsme již popáté navštívili seniory 

ve Chvalkově. Opět si děti, pod vedením paní Hany 

Červinkové a pana Josefa Falty, připravily krásné 

vystoupení. Během kulturního vystoupení provázela slovem 

paní Červinková. Děvčata z ochotnického souboru 

„V Brance“ zazpívala píseň „Malý chlapeček“ a přednesla 

dvě básně. Hudební sbor pod vedením p. uč. Falty zazpíval 

několik koled – Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Veselé vánoční 

hody, Jak si krásné neviňátko… Na klavír zahrály – Eliška Šafránková, Veronika Radová a Marie 

Polláková. Na flétnu doprovázel Ondřej Nágr. Na konci vystoupení jsme všichni popřáli babičkám 

a dědečkům krásné svátky vánoční, hodně zdraví v novém roce a předali jsme drobné dárečky. 

V jídelně (jako každý rok) na nás čekalo milé občerstvení. Jsme rádi, že jsme mohli v Domově 

seniorů zpříjemnit páteční odpoledne.       Martina Šindelířová 

KKNNIIHHOOVVNNAA  

V září ve středu čtrnáctého se konala beseda se současnou brněnskou spisovatelkou Blankou 

Hoškovou v obřadní síni úřadu městyse Besednice. Ve svých knihách proniká do současných mezilidských 

vztahů, popisuje situace, které všichni dobře známe ze svých životů, jak se dají řešit a jak to kolikrát dopadne 

jinak než čekáme. Myslím, že i když byla malá účast, bylo vyprávění příjemné a milé. 



Další beseda "Život s vášní a čokoládou" proběhla 26. října v zasedací místnosti našeho úřadu. 

Přednášela ing. Marcela Krčálová o čokoládě jako potěšení, o jejích blahodárných účincích, o historii. 

Propaguje kvalitní a především českou čokoládu Jordis z Hradce Králové a popisovala její výrobu. Během 

povídání dávala ochutnávat čokolády s různými příchutěmi a s různým obsahem kakaové složky. Účastníci si 

pak mohli výrobky vybrat a zakoupit. 

Od poloviny října si mohou návštěvníci knihovny prohlédnout malou výstavku namalovaných 

dráčků od dětí, které se zúčastnily drakiády, Potrvala do poloviny listopadu. 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích společně s dalšími organizacemi vyhlásila  již 

7. ročník ve výtvarné soutěži – Lesy a příroda kolem nás. Naše knihovna ve spolupráci se ZŠ a MŠ se 

zúčastnila v loňském i předloňském roce a docela úspěšně. Proto navazujeme a opět jsme se přihlásili. Proto 

se obracím především na děti, aby si vzpoměly na návštěvy lesa a rozhodly se k malování. Letos jsou 

4 témata: 1.Člověk a les, 2. Les ve fantazii, 3. Stromy v barevném kabátku, 4. Jak děti vidí práci lesníka (co 

lesník dělá, jak vypadá, co v lese potkává,). Výkresy můžete předat do konce února 2017, buď do knihovny 

nebo svým učitelům. 

23.listopadu se konala beseda s Jiřím Cukrem pod názvem "Křížem krážem jihočeským 

krajem"o netradičních zajímavostech. Těším na vaši návštěvu v knihovně. 

Libuše Vontorová – knihovnice  

TTJJ  SSOOKKOOLL  --  BBEESSEEDDNNIICCEE  

V neděli 16.10.2016 jsme jako každý rok, za obcí směrem ke Slabošovce, uspořádali „Drakiádu“. 

Zúčastnilo se přes 40 nadšených dětí, které nejenom pouštěly draky, ale mohly se také zúčastnit 

jednoduchých soutěží. Jednou z nich bylo přinést namalovaného draka. Obrázky byly pak vystaveny v místní 

knihovně. Za všechny soutěže, ale hlavně za pouštění draků byly děti po zásluze odměněny. Počasí nám 

zpočátku nepřálo, bylo sice slunečno, ale vítr začal foukat až v druhé polovině programu. I přesto se děti 

náramně bavily a drakiádu jsme si všichni užili. Děkujeme všem organizátorkám za spolupráci a těšíme se 

na příští rok. TJ Sokol Besednice VÁM všem přeje Radostné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2017. 

Helena Šindelířová – TJ Sokol Besednice 

SSBBOORR  PPRROO  OOBBČČAANNSSKKÉÉ  ZZÁÁLLEEŽŽIITTOOSSTTII  

  

Senioři městyse Besednice měli letošní podzim hodně 

zážitkový. V říjnu SPOZ a sociální komise městyse Besednice 

uspořádala pro seniory zájezd do pivovaru „Platan“ v Protivíně a 

prohlídku zámku Koloděje. Takže hezké zážitky měli z prohlídek jak 

ženy, tak i muži. V pivovaru ochutnávka piva zaujala asi více 

mužskou část, ale ani ženy nepohrdly ochutnat. U prohlídky zámku 

v Kolodějích se líbil jak interiér zámku, tak velmi zaujala zámecká 

zahrada. Přispělo k tomu jistě i toho dne krásné počasí. 

13. listopadu se pro seniory konalo taneční odpoledne „Čaj 

o Páté“ s malým občerstvením a hlavně s oblíbenou hudbou „KAŠOVANKA“. Muzikantům musíme 

poděkovat hlavně za velké nasazení, když hrají opravdu jenom s malým odpočinkem. Jako vždy při tanečním 

odpoledni pobaví seniory „Fanklub Kašovanky“ a kluky z kapely jistě potěší. 

27. listopadu se uskutečnilo vítání občánků, kde 

Mateřská škola Besednice uvedla moc hezký a bohatý 

program. Patří jim velké poděkování. Vítání občánků 

do života obce se zúčastňuje, čím dál více rodinných 

příslušníků a je zřejmé, že rodiny vítání svých dětí berou 

opravdu slavnostně. 

Samozřejmostí SPOZ byly návštěvy seniorů 

v rámci jejich životních jubileí jak v obci, tak i v domově 

seniorů. Zástupci SPOZ a městyse se zúčastnili pohřbu 

naší nejstarší občanky. V prosinci členky SPOZ navštíví 

manžele, kteří oslaví zlatou svatbu. Před Vánočními svátky navštívíme s dárkem osamělé seniory. 

Ještě bychom rádi připomněli, že v lednu 21.1.2017 se pojede na muzikál „Hello, Dolly!“ do Prahy. 

Zájemci, nezapomeňte se včas přihlásit. Závěrem bych chtěla všem občanům popřát hezké, příjemné svátky 

Vánoční a hodně zdraví do Nového roku. 

Danuše Šimková – předseda SPOZ a sociálně kulturní komise 



MMYYSSLLIIVVEECCKKÝÝ  SSPPOOLLEEKK  

V pátek 4. října 2016 se v besednickém kostele svatého Prokopa konala 

Svatohubertská mše svatá B dur. Příchozí účastníky uvítali před začátkem mše 

trubači signálem „Vítání“ a poté zazněla skladba „Začátek honu“. Před kostelem 

uvítal myslivce také P. Mgr. Jan Mikeš, který slavnostní mši celebroval. 

Za zvuku lovecké hudby vstoupil průvod do kostela a před oltář položili myslivci 

trofej jelena.  

 Během mše, která 

byla sloužena na počest 

patrona lovu a myslivosti 

svatého Huberta seznámil 

znalec mysliveckých zvyků a 

tradic pan Oldřich Tripes 

přítomné s jeho životem. 

Zmínil i jeho přechod na víru, 

kdy opustil světský život, 

činil pokání, stal se knězem a 

později i biskupem. 
 

Po skončení mše následoval krátký koncert lovecké hudby a na závěr, za zvuku „Halali“ vynesli 

myslivci trofej z kostela. Před kostelem se trubači rozloučili fanfárou „Slavnostní zakončení“. Poděkování 

patří Jihočeským trubačům za krásné tóny a Chrámovému sboru z Borovan za pěvecký doprovod. 

 

ODVOZY ODPADU 2017 

 
Vyúčtování za odvozy komunálního odpadu za rok 2016 obdržíte začátkem února 2017. Každá 

nádoba na odpad (popelnice) musí být označena známkou v barvě dle četnosti vývozů (zelená – 1x měsíčně, 

žlutá – 1x za 2 týdny, červená – každý týden). Bez označení nádoby nebude vývoz uskutečněn. 

 

Připravované akce 

 

23.12.2016 od 17 hod. – ŽIVÝ BETLÉM u kostela sv. Prokopa. 

27.12.2016 od 17 hod. – Vánoční koncert s písněmi Adama Michny z Otradovic v kostele sv. Prokopa. 

Zazní výběr z kancionálů Česká mariánská muzika a Svatoroční muzika v podání souboru Exfanta, 

smyčcového kvarteta a cembala. 

 
      KLIDNÉ A RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, 

  HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2017 

PŘEJE VŠEM NAŠIM SPOLUOBČANŮM 

MĚSTYS BESEDNICE 


