
Besednický   ZPRAVODAJ 

Informační zpravodaj městyse Besednice 

ročník XIX.  ZDARMA  číslo 17  únor 2015 

ZASTUPITELÉ MĚSTYSE BESEDNICE 
 

Jaroslav Klein – starosta, tel. 602 491 483, e-mail: starosta@besednice.cz 

Ing. Dušan Tripes – místostarosta, tel. 724 092 791, e-mail: dusan.tripes@besednice.net 

JUDr. Jiří Císař, Zdeněk Čutka, Vladislav Havlíček, Ing. Michaela Novotná, Ing. Pavel Pöschko, 

Ing. Miloslav Sikyta, Karel Šafránek, Eva Thurnová, Jan Zeman  

Finanční výbor 
Předseda: Ing. Miloslav Sikyta 

Členové: Vratislav Brabec, Jaroslava Kříhová, Ing. Michaela Novotná, Jan Zeman 

Kontrolní výbor 
Předseda: Eva Thurnová 

Členové: Ing. Josef Kučera, Ing. Pavel Pöschko 

Sociálně-zdravotní a kulturní komise 
Předseda: Danuše Šimková 

Členové: Eva Bícová, Milena Doubravská, Hana Křemeňáková, Zdeňka Papoušková, Milada Šafránková, 

Marie Špulková 

Komise pro rozvoj obce a sport 
Předseda: JUDr. Jiří Císař 

Členové: Vladislav Havlíček, Mgr. Jaroslav Klein, Karel Šafránek, Helena Šindelířová 

 

Plán jednání zastupitelstva městyse Besednice na rok 2015 
 

10.3.  17.00 hod.  radnice - zasedací místnost 

9.6.  18.00 hod.  radnice - zasedací místnost 

15.9.  18.00 hod.  radnice - zasedací místnost 

15.12.  17.00 hod.  radnice - zasedací místnost 

 
Komentář k rozpočtovaným výdajům pro rok 2015 – priority, které rozpočet obsahuje: 
 

Oblast pozemní komunikace – oprava místních komunikací z ulice V Zahrádkách po samotu u Laštovičků 

a k čističce odpadních vod, můstek na Brodcích, dopravní značení na vozovkách. 

Oblast školství – vybudování školních dílen, posílení vytápění tělocvičny, konvektomat na vaření ve školní 

kuchyni, projektová dokumentace na rekonstrukci soc. zařízení. 

Oblast sportovní zařízení (rekreační rybník) – vybudování sociálního zařízení, dřevostavba, toalety 

pro muže a ženy, potřebný počet umyvadel a sprchy. 

Oblast nebytové hospodářství – zpracování projektové dokumentace na využití budovy bývalé MŠ – 

v přízemí byt pro budoucího správce této budovy, klubové místnosti pro místní spolky a spolkovou činnost, 

případně i podnikatelskou činnost. Zájemci a zástupci spolků se již nyní mohou hlásit na úřadu městyse. 

Oblast péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – rekonstrukce pomníku a jeho okolí na náměstí městyse, 

rekonstrukce parků. 



ROZPOČET 2015  

  

  
Výdaje rozpočtu Příjmy  rozpočtu

Par. Druh výdaje Tis.Kč Par. Druh příjmu Tis.Kč

2212 Si lnice 1 730 Daň z příjmu fyz.osob 2 388

2219 Ostatní zá leži tosti   pozemních komunikací 112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výděl  činnosti 40

2223 Bezpečnost s i lničního provozu 50 Daň z příjmu fyz.osob z kapita l .výnosů 250

2229 Ostatní zá leži tosti  v dopravě 30 Daň z příkjmu právnických osob 2 150

2310 Pitná  voda 350 Daň z příjmu práv.osob za  obce 470

2321 Odvádění a  čiš tění odpadních vod 120 Daň z přidané hodnoty 4 460

3313 Základní školy 2 380 Poplatky za  odnětí pozemků 0

3313 Fi lm tvorba, dis tribuce, kina  archiv. 5 Polatky ze psů 35

3314 Činnost Knihovnická 220 Polatek lázeňský, rekreační 20

3319 Ostatní zá leži tosti  kul tury 51 Poplatek z užívání veř.prost. 30

3330 Činnost regis trovaných církví a  náb.spol . 15 Odvod z výtěžku prov.loteri í 50

3341 Sdělovací prostředky 211 Správní poplatky 22

3399 Ostatní činnosti  v zá leži t.kul tury a  církví 160 Daň z nemovitostí 600

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 Splátky půjčky prost.od obyvat. 4

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 586 Neinvest. příjmy transfery z VPS SR 240

3513 Ambulatní péče 6 Neinvest.příjmy  tran.se SR v SDV 3

3612 Bytové hospodářství 592 Ostatní neinv, při jaté tran. z St.roz. 19

3613 Nebytové hospodářství 58 Převody z rozpočtových účtů 844

3631 Veřejné osvětlení 465 Třída 1 11 625

3632 Pohřebnictví 17 Příjmy daňového charekteru

3635 Územní plánování 100 2119 Ostatní zá leži tosti  těž.prům. a  energie 60

3639 Komunální s lužby a  územní rozvoj 1 155 2212 Pozemní komunikace 0

3722 Sběr a  svoz komunálních odpadů 710 2310 Pitná  voda 320

3741 Ochrana druhů s tanoviš ť 3 331 Kultura 5

3745 Péče o zvhled obcí a  veř.zeleň 272 334 Sdělovací prostředky 120

4199 Ostatní dávky povahy sociá lního zabezpečení 5 3419 Tělovýchova 10

4341 Sociá lní rehabi l i tace a  ostatní soc. 30 361 Rozvoj bydlení a  bytového hospodářství 1 330

4357 Domovy 10 363 Komunální s lužby a  územní rozvoj 2 080

5512 Požární ochrana 123 3722 Nakládání s  odpady 330

6112 Zastupitels tvo obcí 1 560 617 Regionální a  místní správa 115

6171 Regionální a  místní správa 2 040 3722 Obecné příjmy z finančních operací 5

6310 Obecné příjmy a  výdaje z fin.operací 150 3722 Ostatní činnosti  nezařazené 0

6320 Pojiš tění funkčně nespeci fikované 90 Celkem příjem 16 000

6330 Převody vlastním fondům v rzp. Území úrovně 844

6399 Ostatní finanční operace 705

6402 Finannční vypořádání minulých let 13

Celkem výdaje 15 008

FINANCOVÁNÍ

8124 Splátky půjček a úvěrů 407 Zpracoval: Ing. Dušan Tripes, místostarosta   
  

  

  
 



Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 
 

KKNNIIHHOOVVNNAA  

Stálých čtenářů je 75, z toho počtu je 80% dospělých a jen 20% dětí. Knihovna nabízí přes 5 tisíc 

titulů a ještě jsme obdrželi téměř tři sta knih z výpůjčního fondu z Městské knihovny v Českém Krumlově, 

takže je určitě z čeho vybírat. Už druhým rokem v březnu byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři za uplynulý rok. 

Čtenářem roku 2013 se stala Zdeňka Jirkalová, druhým byl Milan Kozel a za dětské čtenáře si cenu 

převzaly Johanka Paťhová a Barbora Vodňanská. Slavnostní předávání cen proběhlo v obřadní síni. 

Na začátku dubna, už po šesté, se konala Noc s Andersenem. Osm dětí ze 3.třídy si zahrálo na detektivy 

při nočním hledáním stop a následném vyluštění. Dále se tvořilo, zpívalo, hrálo a četlo na dobrou noc. 

V dubnu, již téměř tradičně, pobavil děti z 1. třídy a mateřské školky, ilustrátor Adolf Dudek při své besedě 

o pohádkách. Děti se s radostí zapojovaly. V květnu se instalovala výstavka maleb a kreseb dětí z MŠ a ZŠ 

o lese a jeho obyvatelích. Vyhodnocená dílka se předala do krajského kola do Č. Budějovic. Další pěknou 

tradicí se stalo Pasování prvňáčků na čtenáře. Ke konci června přijdou prvňáci do knihovny, kde si 

zasoutěží, zahrají a předvedou, jak umějí číst. Pak jsou pasování do stavu čtenářského a odměněni. Podzimní 

besedování proběhlo v říjnu s panem Jiřím Mohauptem o Zlaté stezce po Českém ráji a v listopadu s panem 

Jiřím Cukrem o Doudlebsku a okolí. K podzimu patří výstavka kreseb draků a dráčků, jak namalovaných, tak 

vytvořených od dětí, které přišly na drakiádu.  

Letos čtenářům nabízíme:  

pro děti - 27.3.2015 Noc s Andersenem, 8.4.2015 besedu s Adolfem Dudkem, besedu se spisovatelem 

Hynkem Klimkem (datum se upřesní) a koncem června Pasování  prvňáčků. 

pro dospělé – v březnu Čtenář roku 2014, v říjnu besedu s Jiřím Mohauptem ještě o severních Čechách, 

v listopadu besedu s Jiřím Cukrem. 

Ve výpůjční dobu v úterý od 15.00 hod – 19.00 hod a v sobotu od 9.00 hod – 12.00 hod se těším 

na vaši návštěvu v knihovně.                Libuše Vontorová, knihovnice 

TTAAEEKKWWOONN--DDOO  SSKKUUPPIINNAA  BBEESSEEDDNNIICCEE  

Škola TKD - Velešín - oddíl Besednice připravuje pro nejbližší období následující akce. 

Každá středa od 17.30 hod. pravidelné tréninky oddílu. 

13.2.2015 - Pohár Českého svazu Taekwondo ITF v  Nymburku 

2.3.2015 - zkoušky na žákovské technické stupně 

JUDr. Jiří Císař, II. Dan, trenér 

TTJJ  SSOOKKOOLL  --  IINNFFOORRMMAACCEE 

Každou středu od 19:30 hodin ve školním kalendářním roce (tj. od září do června) se hraje volejbal 

v místní tělocvičně. 

Tenisový kurt je k dispozici v letní sezóně. První hodina stojí 30,-Kč a další následující 20,-Kč. 

Termín si lze zamluvit u paní Margity Šindelířové, Slabošovská 259, tel.č. 607599188. 



TTJJ  SSOOKKOOLL  BBEESSEEDDNNIICCEE  AA  TTVVOOŘŘEENNÍÍ  

Souhrn akcí TJ Sokol za rok 2014. 
Pochod na rozhlednu: 22. června se jako každý rok konal pochod na rozhlednu. Zúčastnilo se kolem třiceti 

dětí. Po absolvování několika sportovních i vědomostních úkolů se děti dostaly až k cíli – rozhledně, kde 

na ně čekalo malé občerstvení – limonády a buřty. 

Volejbalový turnaj: 16. srpna se konal 

volejbalový turnaj. Sešlo se 20 hráčů. 

Vytvořili jsme čtyři družstva a odehrálo se 

šest zápasů. Počasí nás pěkně zlobilo, ale 

po několika malých dešťových 

přestávkách jsme se zdárně dostali 

do konce. Kolem třetí hodiny odpoledne se 

začal hrát plážový volejbal. Přihlásilo se 

devět dvojic. Opět s několika vynucenými 

přestávkami jsme v podvečerních 

hodinách skončili a předali ceny. 

 

Pětiboj: z důvodu málo přihlášených lidí se akce zrušila. 

Dopravní hry: v dubnu byla tato akce zrušena z důvodu nepříznivého počasí, proto byla přesunuta na září, 

kdy nám už počasí přálo. Zúčastnilo se 32 nadšených dětí. Opět nás potěšili návštěvou zástupci Policie ČR. 

Děti se dozvěděly, co má obsahovat správná výbava cyklisty, něco o dopravních značkách a svezly se 

policejním autem. Potom se děti vydaly na cestu po stanovištích, kde si zopakovaly dopravní pravidla. 

Po zásluze byly v cíli odměněny.  

Drakiáda: tato akce pro děti i rodiče proběhla v říjnu. Počasí nám opět přálo. Bylo slunečno a hlavně větrno. 

Zúčastnilo se 46 dětí. Děti si přinesly namalované obrázky, které byly vystaveny v místní knihovně. 

 

Tvoření 

V roce 2014 opět proběhlo několik setkání šikovných dětí (i maminek) při společném tvoření a 

seznamování se s různými technikami kreativní tvorby. 

V únoru jsme se pustili (zúčastňují se i chlapci – proto to měkké i) do „fimování“. Tentokrát jsme se 

naučili vytvořit krásný vzor kaleidoskopu, z kterého si děti vyrobily několik přívěsků a ozdobily si i tužky. 

Celkem se sešlo 13 dětí a několik maminek. V podvečerních hodinách proběhl kurz pro dospělé. Ženy, které 

se zúčastnili kurzu, si vytvořily složitější vzor kaleidoskopu. 

V březnu bylo tvoření zaměřeno hlavně na maminky a jejich svátek. Chtěli jsme jim s dětmi udělat 

radost, tak jsme vyráběli papírová srdíčka zdobená kytičkami z filcu, beruškami a korálky. Jako druhý 

výrobek si děti udělaly krásné kytičky z organzy, které si nalepily na čelenky anebo z nich maminkám 

vytvořily brože. Zúčastnilo se 16 dětí a 6 maminek. V podvečerních hodinách opět proběhl kurz pro dospělé. 

Pokračovaly jsme s „děvčaty“ ve fimování. Dodělaly jsme si výrobky z minulého setkání a naučily jsme se 

novou techniku „proužkování“. 

Dubnové tvoření bylo inspirované Velikonocemi. Děti měly připraveny polotovary k výrobě ptáčků, 

které si slepily dohromady. Potom si každý upletl klec z pedigu  a obarvil vajíčko technikou tupování. 

Zúčastnilo se 24 dětí a 11 maminek. Při večerním tvoření s ženami jsme si upletly košíky z pedigových 

pásků ve tvaru gondoly. Jelikož byl velký zájem z řad maminek o výrobu těchto košíků, tak jsem byla 

nucena pořádat ještě další dva kurzy.  

Jako každý rok v květnu se sejdeme s dětmi a malujeme a zdobíme si trička různými technikami. 

Tentokrát se nás sešlo 16 dětí a 7 maminek. 

V říjnu jsme se pustili do lepení ubrousků – technika decoupage. Polotovary ke zdobení, které jsem 

získala až z Mexika, si děti krásně vyzdobily. Domů si každý odnášel pokladničku, stojánek na tužky a 

stojánek na ubrousky. Zúčastnilo se 14 dětí a 4 maminky. 

V listopadu jsme poprvé vyzkoušeli pracovat s papírovými ruličkami, z kterých jsme umotali krásná 

srdíčka. A z barevných papírů jsme slepili lampionky. Zúčastnilo se 16 dětí a 4 maminky. V podvečerních 

hodinách si ženy upletly věnce z pedigových pásků – šénů. Poslední listopadovou sobotu jsme se ještě 

jednou sešly maminky, abychom si uvázaly a ozdobily adventní věnce.  

Poslední tvoření roku 2014 se konalo 14. prosince. Byla to velká příprava na vánoční svátky. 

Nejdříve si děti vymodelovaly ze samotvrdnoucí hmoty (také z Mexika) skřítky, andílky, víly. Potom si 

ozdobily polystyrénové koule ubrousky a mašlemi a nakonec si vystřihaly z plsti tvar stromku, na který 

přilepily kamínky, korálky a měly krásné vánoční prostírání na příbory.  



Výstava kreativní tvorby 

Vždy první týden v říjnu se koná výstava kreativní tvorby. Tentokrát jsme měli k dispozici jednu 

místnost a chodbu na úřadu městyse Besednice. Sešlo se nás několik maminek a jeden šikovný mladý muž. 

Na této výstavě bylo k vidění i ke koupi spousta krásných výtvorů různých technik – korálkování, 

patchwork, fimo, keramika, pedig, pletení náramků …… Poprvé jsme se také zapojili do charitativní 

činnosti. Vystavovatelky napekly buchty, koláče…. A dále se prodávaly. Utržené peníze se poslaly 

na Společnost rané péče do Českých Budějovic. Tam jsme ještě posílali malé dárečky a výrobky z dětských 

tvoření na jejich předvánoční jarmark. 
 

 

Chvalkov 

 

17. prosince došlo již k třetímu setkání dětí 

s důchodci z Domova seniorů z Chvalkova. 

Děti ze ZŠ Besednice pod vedením pana 

J. Falty si připraví krátký hudební program 

– koledy a děvčata z ochotnického souboru 

V Brance pod vedením paní H. Červinkové 

zarecitují krásné básně. Pro klienty 

Domova máme připraveny malé dárečky, 

které děti vyrábějí na našem tvořícím 

setkání. Nakonec nás vždy čeká příjemné 

posezení s malým občerstvením. 

 

Martina Šindelířová, TJ Sokol 

 

OOCCHHOOTTNNIICCKKÝÝ  SSOOUUBBOORR  VV  BBRRAANNCCEE  

O činnosti ochotnického souboru vyšel 6. ledna 

2015 v Českokrumlovském deníku článek od paní 

Kyselové. Pro ty, kdo si ho neměli možnost přečíst, 

udělám takové shrnutí. Stále se scházíme každé úterý. 

Soubor se opět mění. Máme nové, mladé členky a tak 

začínáme zase od začátku. Jak bylo řečeno ve zmíněném 

článku, jsme spíš dramatický kroužek. Učíme se mluvit, 

pohybovat a hlavně rozvíjet fantazii. V nejbližší době nás 

čeká příprava na vystoupení ke svátku matek. 

V roce 2014 byl již desátý Živý Betlém. 

Děkujeme všem, kteří se podílí na jeho uskutečnění! 

20. prosince 2014 jsme v malém osazení odehráli 

Živý Betlém na Kantůrkovci ve Velešíně. 

Ráda bych se zmínila o Rozsvícení vánočního stromu. Již poosmé jsme se snažili přijít s něčím 

novým. Tentokrát to bylo „zpívání u kapličky“. Děkujeme moc Kašovance! Jsme vděčné za to, že jsme 

s nimi mohli spolupracovat. Oni se také připravují a hrají ve volném čase. Možná, jsme někoho zklamali, ale 

není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem. 

Hana Červinková, vedoucí ochotnického souboru „V Brance“ 



KKUULLTTUURRNNÍÍ  AA  ZZÁÁBBAAVVNNÍÍ  SSPPOOLLEEKK  VVLLTTAAVVÍÍNN  

Kulturní a zábavní spolek Vltavín pokračoval ve své práci i v roce 2014. Základem jeho činnosti je 

nejen organizování vlastních akcí, ale i spolupráce s ostatními spolky a organizacemi v naší obci. Stejně jako 

v předchozích letech začal svou činnost přípravou akce pro děti. Tou každoročně bývá hojně navštěvovaný 

maškarní karneval. Maškarní ples pro dospělé se bohužel konal naposledy. V březnu provedl pan Dvořák 

z autoškoly pravidelné školení řidičů o novinkách v silničním provozu. Ve spolupráci s místní základní 

školou se uskutečnila oslava Svátku matek. Děti si pro své maminky a babičky připravily velmi působivý 

program. Další oblíbenou každoroční „kratochvílí“, kde program pomáhá zajišťovat ochotnický spolek 

V Brance, je pálení čarodějnic. V průběhu letních měsíců spolupracují členové spolku i s dalšími 

organizacemi. Setkání heligonkářů, které se na podzim pravidelně pořádá již více než třicet let a na které se 

sjíždějí lidé z okolí, patří k jedněm z nejoblíbenějších. Konec roku si již si již nedovedeme představit 

bez akcí, které navodí tu správnou předvánoční atmosféru. Rozsvícení vánočního stromku, „ŽIVÝ 

BETLÉM“ a diskotéka pro děti naši celoroční práci pravidelně uzavírají.  

Mgr. Věra Tampírová, jednatelka spolku 

 

ŽŽIIVVÝÝ  BBEETTLLÉÉMM  
 

Všichni, kdo se chtějí v uspěchaném 

předvánočním čase zastavit a 

připomenout si vánoční příběh - 

putování Panny Marie, narození 

Ježíška a příchod Tří králů se sejdou 

v předvečer Štědrého dne u kostela 

svatého Prokopa, kde se odehraje Živý 

Betlém. Loni ho kolem padesáti 

účinkujících - dětí i dospělých, hrálo 

již podesáté. Při této příležitosti bych 

ráda poděkovala všem, kteří se 

na přípravě Živého Betléma podílí a 

během deseti let i podíleli. Představení 

je třeba nejen nazkoušet po stránce 

divadelní a pěvecké, ale i připravit 

kostýmy a rekvizity, ozvučit a nasvítit, 

připravit vánoční punč a čaj ……… 

Po skončení Živého Betléma je 

předáváno Betlémské světlo, které je 

označováno světlem dobroty a 

přátelství. Děkuji členům místního 

Sboru dobrovolných hasičů, kteří nám 

každoročně Betlémské světlo – 

světélko zažehnuté v místě narození 

Ježíše Krista přivážejí. Loni slavnostní předávání Betlémského světa proběhlo v rakouském Grünbachu, 

odkud nám jej hasiči přivezli. V neposlední řadě patří poděkování Římskokatolické farnosti za to, že 

můžeme kostel svatého Prokopa využít jako zázemí pro představení. Dobrovolný příspěvek za vánoční punč 

je každoročně předán právě kostelu svatého Prokopa. 

Doufám, že se na Živém Betlému budeme i nadále společně setkávat a představení bude přispívat 

ke sváteční náladě nadcházejících vánočních svátků.  

Marie Brunová, předsedkyně spolku 

 

MMLLAADDÍÍ  HHAASSIIČČII 

 

Akce dětí na rok 2015: 3.4. - ZOO Plzeň, 9.7. - 12.7. - setkání MH Doubek u Prahy, 20.7. - 24.7. - jedeme 

na vodu, 25.7  -   26.7. - noční soutěž Benešova  Hora 

Okresní pohár: 25.4. - Omlenice, 2.5. – Zubčice, 6.6. – Malonty, 5.9. – Besednice, 19.9. - Třísov 

9.5. - okrsková soutěž Netřebice, 16.5. - okresní kolo Plamen, začátek října branný závod 

Danuše Síkorová, vedoucí oddílu 



INFORMACE PRO OBČANY  

  

  

FFOONNDD  RROOZZVVOOJJEE  BBYYDDLLEENNÍÍ  

 
Usnesením č. 95/2014 na veřejném zasedání zastupitelstva Městyse Besednice byla schválena 

obecně závazná vyhláška č. 1/2015 pro použití účelových finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení. 

Vracíme se s tím k možnosti půjčovat finanční prostředky občanům Městyse Besednice s trvalým pobytem 

v obci na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. V letech 1998 až 2004 této možnosti využilo 

16 občanů a půjčeno bylo celkem 1 835 000,- Kč. Vráceno i s úroky 1 932 467,- Kč tudíž zisk z této činnosti 

představoval pro obec 97 467,- Kč. 

Pro následující období bude možno čerpat půjčku v maximální výši 150 000,- Kč, se splatností 

od 4 do 8 let a úročením 3%. Žádosti mohou občané podávat již nyní na předepsaném tiskopise 

(k vyzvednutí na úřadu) a uzávěrka žádostí v běžném roce bude vždy k 28.2. a 31.5. Půjčku bude možno 

využít výhradně k úhradě stavebního materiálu a prací na: 

 Obnovu střech, krovů, fasád 

 Zateplaní budov 

 Rekonstrukce sociálního zařízení 

 Izolace proti vlhkosti 

 Vestavba bytu do půdních prostor 

 Vestavba chybějících nebo rekonstrukce technických sítí 

 Přístavba dalších místností ke stávajícímu bytu 

Půjčku nelze získat opakovaně na stejný titul u jednoho domu a zásadní podmínkou je dodržení 

platných stavebních přepisů. Všechny žádosti podané k uvedeným termínům budou zařazeny do výběrového 

řízení, v němž nejprve žádost posoudí a podle finančních možností fondu a sociální situace žadatelů komise 

FRB a s konečnou platností rozhodne zastupitelstvo. 

 

Dobrá zpráva pro občany 

 

S platností od 1. února letošního roku platí nová cena za využití traktoru v majetku městyse a to 

z původní sazby za 1 motohodinu 555,- Kč na již určitě přijatelnou sazbu 299,- Kč + platná sazba DPH 

pro občany městyse. Pro ostatní byla sazba stanovena na 469,- Kč + platná sazba DPH. 

 

Změna jízdního řádu 

autobusové linky č. 330004 Kaplice-Střítěž, Kaplice nádraží žel. St. – Besednice – Velešín 

 

S platností od 14.12.2014 došlo k velmi podstatné změně u uvedené linky. Tuto změnu vyvolal 

bývalý starosta obce Soběnov. Na základě negativních reakcí našich občanů, zejména z osady Malče (protest 

těchto našich spoluobčanů byl dokonce podložen podpisovou akcí, kterou podepsalo 81 občanů) inicioval 

úřad Městyse Besednice jednání, které proběhlo dne 19.1.2015 na Městském úřadu Kaplice. Jednání se 

zúčastnili zástupci ČSAD, JIKORD, Město Kaplice, Obec Soběnov, Obec Střítěž a Městys Besednice. 

Na tomto jednání se bohužel z našeho pohledu nepodařilo prozatím zjednat nápravu a další jednání ohledně 

tohoto spoje proběhne 17. února 2015. Abychom mohli dále argumentovat ve prospěch našich občanů, 

žádáme Vás o Vaše stanovisko, zejména stanovisko občanů, kteří uvedený spoj používají častěji. 

 

Jaroslav Klein, starosta městyse 

 

KONCERTY KPH TRHOVÉ SVINY  
 

Kruh přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera v Trhových Svinech Vás zve na koncerty: 

18. února WALINGEROVO KVARTETO 

8. dubna LADISLAV HORÁK – akordeon, PETR NOUZOVSKÝ – violoncello 

22. dubna koncert mladého umělce z „Listiny mladých“ 

Koncerty probíhají od 19. 00 hodin v sále Kulturního domu v Trhových Svinech. 

Odjezd autobusu z Besednice v 18.25 hodin od zastávky ČSAD u restaurace. 

Cena vstupného: dospělí - 200 Kč, mládež a důchodci - 100 Kč, děti - vstup ZDARMA (hradí jen dopravu). 



PŘIPRAVOVANÉ AKCE  
 

6.-7. února   Staročeská koleda 
Pátek  6.2.2015 ve 14.30 hodin povolení koledy u starosty městyse na radnici, od 15 hodin koledování v osadě Malče a samotách. 

Sobota 7.2.2015 koledování v Besednici. Začátek v 8.00 hodin  od restaurace „U Martínka“. Od 19 hodin bude v sále restaurace hrát 

kapela Netolička. Večer věneček. 
 

23. února   Beseda o divadle 

8. března   Maškarní karneval pro děti 

Duben    Dopravní hry 

30. dubna   Stavění májky a Pálení čarodějnic 

8. května   Oslavy 70. let od osvobození 

10. května   Den matek 

Květen    Májový koncert v Kapli Betlémské 

Červen    Běh na Kohout 

Červen    35. ročník Střeleckého memoriálu V. Papouška  

Červen    Pochod na rozhlednu 

27. června   Obecní slavnost 

Únor, březen, duben, květen Tvoření pro děti 

Tvoření pro dospělé 

Setkání se seniory 
Termíny připravovaných akcí budou upřesněny. 

 

 

Z KRONIKY MĚSTYSE 

  

VVOOJJTTĚĚCCHH  SSMMOOLLÍÍKK  
 

Narozen 22.9.1914 v Besednici.  Zemřel 7.8.1991 v Londýně. 

 Vojtěch Smolík, patřil k těm, kteří bojovali za naší svobodu. 

Vychodil obecnou školu v Besednici, měšťanskou školu v Kaplici a nižší průmyslovou školu 

v Českých Budějovicích. Tam byl vzbuzen jeho zájem o plachtění a létání vůbec, které se pak stalo jeho 

životní zálibou i povoláním. Sloužil jako vojín u letectva, kde získal hodnost četaře. Známým se stal 

v r. 1938, kdy se při předvádění akrobacie na X. všesokolský slet srazilo jeho letadlo s dvěma jinými. Letci 

těch dvou letadel zahynuli, ale Vojtěch Smolík se zachránil padákem. Letadla patřila ke skupině slavného 

letce – akrobata kap. Nováka. 

Když byla v roce 1939 naše vlast obsazena Němci, vstoupil Vojtěch 

Smolík jako zřízenec do továrny Avia v Praze. Téhož roku překročil s jinými 

bývalými letci ilegálně hranice, aby v cizině bojoval za naši svobodu. Nejprve 

přišel do Polska, odtud do Francie a po jejím zhroucení do Afriky, odtud se 

dostal do Velké Británie, kde se zúčastnil letecké bitvy o Anglii a po jejím 

úspěšném zakončení dalších bojů na západním pobřeží Evropy a výprav 

na kontinent. Za tuto bojovou činnost získal řadu vyznamenání, mimo jiné 

Československý válečný kříž, Československou medaili za chrabrost a 

nejvyšší britské letecké vyznamenání Distinguished Flying Gross.  

„Koncem července 1945 se vrátil, tehdy ještě nadporučík Smolík 

z Anglie. Milého a zasloužilého rodáka jsme uvítali na přátelském večírku, 

o nějž se přičinil hlavně místní Sokol, jehož členem oslavenec byl a dosud 

jest. Na slavnostní schůzi místního národního výboru v  Besednici, konané 

dne 7. srpna 1945 za předsednictví pana Václava Šimáka bylo uděleno čestné 

občanství místnímu rodáku panu Vojtěchu Smolíkovi, nadporučíku 

československého letectva za jeho veliké zásluhy v zahraničním odboji.“  

Do obecní kroniky zapsal: „ V duchu Jana Žižky z Trocnova a pod ochranou svatého Václava jsme 

zvítězili “. 

Na jaře 1991 byl povýšen do hodnosti plukovníka letectva.   

19.10.1995 byla kapitánu Smolíkovi odhalena na pomníku na náměstí za účasti plukovníka Malého a 

dalších letců pamětní deska.  

(Čerpáno z kroniky městyse Besednice) 


