
Besednický   ZPRAVODAJ 

Informační zpravodaj městyse Besednice 

ročník XIX.  ZDARMA  číslo 18  duben 2015 

AKTUALITY 

Ještě k vyhlášce o odstraňování komunálního odpadu 

Vážení spoluobčané, 

 v souvislosti s novou vyhláškou na shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, věnujte prosím ještě pozornost tomuto návodu jak a co vlastně třídit a co přesně patří 

do jednotlivých nádob. 

 

Modrý kontejner – Papír  

CO ANO: Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy, obálky. Nevadí ani 

papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování sami oddělí. 

CO NE: Nepatří sem uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, hygienické propriety a 

použité dětské pleny. Tyto materiály už nelze dále recyklovat a hrozí naopak znehodnocení dalších surovin. 

 

Žlutý kontejner – Plasty 

CO ANO: Folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických 

přípravků, vymyté kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící folie od spotřebního zboží, obaly od CD a 

další výrobky z plastů. 

CO NE: Mastné obaly se zbytky potravin, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové 

krytiny či novodurové trubky. 

 

Zelený (stříbrný) kontejner – Sklo 

CO ANO: Směsné sklo bez rozdílu barvy (různé lahve), tabulkové sklo. 

CO NE: Keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátěné sklo a pokovované sklo.  

 

Na závěr připomínáme, že z vyhlášky je jednoznačně patrné, že se každý občan, každá rodina 

musí zapojit do jednotného systému likvidace komunálních odpadů (popelnice nebo 

kontejner)!!! 

 

Změna VYHLÁŠKY – ochrana dřevin a povolování jejich kácení 
 

Na základě častých dotazů občanů ohledně kácení dřevin rostoucích mimo les odpovídáme: 

Není třeba povolení na: 

- Dřeviny o obvodu kmene do 80 cm naměřeného ve výšce 130 cm nad zemí 

- Zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácení zapojených porostů (lidově řečeno remízek) 

nepřesahuje 40 m
2
  

- Dřeviny rostoucí v zahradách (výrazná změna, dříve se vyžadovalo povolení) 

Došlo rovněž ke změně u termínu vegetační klid. Dříve určeno datumově. Nyní definováno jako 

období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. Opět lidově řečeno od doby 

opadání listí do doby vyrašení nového listí.  

Jaroslav Klein, starosta městyse 



Jízdní řád platný od 05.04.2015 

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

 

Besednice - Kaplice (spoje jezdí přes Kaplické nádraží) 

Besednice - odjezd 4.55 6.10 15.42   

     Besednice - Kaplice (spoje jezdí přes Soběnov) 

Besednice - odjezd 7.33 12.05 13.58 17.00 

 

     

Kaplice - Besednice (spoje jezdí přes Kaplické nádraží) 

Kaplice - odjezd 7.05 14.50 16.35 18.25 * 

* jede pouze v pátek 
    

     Kaplice - Besednice (spoje jezdí přes Soběnov) 

Kaplice - odjezd 4.35 5.50 11.00 13.10 

 

 

 

Vážení občané, 

jsem rád, že mám možnost Vám touto cestou sdělit pár vět. Rozhodnutí o rozšíření vydání 

Besednického zpravodaje v intervalu 4 x do roka je pozitivní a protože touto cestou občané získají informace 

nejenom o dění v obci, ale i v zájmových sdruženích či spolcích. 

Informovanost a otevřenost beru jako základ práce zastupitelstva a činnosti obce. V této oblasti jsme 

zavedli při zasedání zastupitelstev a to jak pracovních tak i veřejných promítání bodů jednání pomocí audio 

vizuální techniky na zeď v jednací místnosti. Všichni tak mohou názorně sledovat informace, příslušné 

projednávané dokumenty, fotografie, obrázky či mapy. 

Druhý krok pro zlepšení informovanosti zastupitelů je zřízen datový portál. Vstup do portálu je 

prostřednictvím internetu a je určen pouze pro zastupitele a pracovníky obce. Zároveň se počítá 

i s rozšířením na členy komisí či výborů. Na tomto portálu se zveřejňují veškeré informace potřebné 

pro výkon funkce zastupitele. V rámci portálu lze vést i diskuse k důležitým bodům a to přímo ze svého 

domu. Doufám, že tato novinka bude přínosem pro činnost zastupitelstva a vedení obce. 

V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o problémech při jednání o jízdním řádu. K tomuto 

tématu proběhlo ještě několik jednání a my jsme předložili námi zpracovaný jízdní řád, který se stal 

základem  dílčí úpravy a od 5.4.2015 je platný. Při tvorbě jízdního řádu jsme řešili i návaznosti na některé 

vlaky ČD. Je v něm i několik novinek: 

 Zavádí se nový spoj, který jede v pátek v 18:25 hod. z Kaplice a z Kaplice nádraží 18:55, 

navazující na spěšný vlak od Českých Budějovic na který je spojení od rychlíku z Prahy. 

Autobus dále pokračuje přes Besednici, Soběnov do Kaplice 

 Obdobný spoj taktéž v pátek jede z Kaplice 20:40 hod a na Kaplickém nádraží navazuje 

na vlakový spoj od Českých Budějovic.  

Tyto spoje jsou na zkoušku, a podle jejich využití mohou být rozšířeny i na jiné dny v týdnu a nebo budou 

zrušené. Budeme rádi, když nám Vaše náměty na úpravu jízdního řádu předáte, abychom je mohli použít 

při dalších jednáních o novém jízdním řádu. Náš cíl je zvýšit dopravní obslužnost obce.  

8.5.2015 nás čekají oslavy 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války. Komise pro rozvoj 

obce a sport pro Vás připravila zpestření formou ukázky bojové techniky Klubu vojenské historie Kalich. 

Kromě toho bude ještě doprovodný program s ukázkou výcviků psů, ukázka bojového umění taekwon-do a 

vystoupení TJ Sokol Besednice – šipky. Vše začíná v 15:30 hod. na hřišti u ZŠ Besednice. Po ukončení 

odpolední akce proběhne oficiální program s lampionovým průvodem od ZŠ k pomníku a následujícím 

pietním aktem. 

V červnu dne 27.6.2015 pro Vás připravujeme akci „Obecní slavnost“ – vítání léta na koupališti, kde 

by se měli představit spolky a zájmová sdružení působící v Besednici. Cílem je setkání všech generací 

občanů Městyse Besednice, aby si všichni našli v programu to, co je zajímá a zároveň si posedět se sousedy a 

kamarády.  

Ing. Dušan Tripes, místostarosta městyse 

 

Příští jednání zastupitelstva městyse Besednice se bude konat 9.6.2015 od 18.00 hodin 

v zasedací místnosti na radnici. 



Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

KKNNIIHHOOVVNNAA  

Na začátku března odměňujeme nejpilnější čtenáře. Tak se také stalo i letos. Již potřetí jsme se sešli 

v obřadní síni městyse a z rukou pana starosty Jaroslava Kleina převzali vyhodnocení čtenáři malé dárky. 

Tato tradice začala v roce 2010 z iniciativy Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, kde naše 

knihovna je členem. Cílem je podpořit a posílit prestiž četby a ocenit „čtenářem roku“ vždy ty, kteří 

využívají služeb knihovny nejvíce. Nejlepším čtenářem za uplynulý rok se stala paní Zdeňka Jirkalová 

za 181 půjčených titulů, nejlepším čtenářským otcem se stal pan Milan Kozel za 135 půjčených titulů a 

za děti Radek Laštovička, který si půjčil 24 knih. Nemocné paní Jirkalové jsem předala dárky doma a 

popřála ji brzké uzdravení. Nejčtenějšími knihami byly od Gregoryové – Červená královna a od Petersové – 

Nebeská řeka. 

Po sedmé proběhla na konci března Noc s Andersenem, jako oslava narození dánského pohádkáře, 

která se rozšířila po celé naší republice, ale i v dalších zemích. Osm dětí ze třetí třídy prožilo noc v knihovně. 

Zavzpomínali jsme nejen na Hanse Christiana Andersena, ale i na Jana Drdu, na jeho 100. výročí 

od narození. Pozdrav na dálku nám zaslal též slavný režisér pan Zdeněk Troška, který některé z Drdových 

pohádek natočil. (např. O princezně Jasněnce a létajícím ševci). Děti namáhaly své hlavičky nad různými 

kvízy, pak se tvořily barevné krabičky na vajíčka jako překvapení pro své nejbližší, lepily obrázky a 

završením je večerní stezka odvahy za tajenkou kolem naší obce. Když se rozbalily spacáky, poslouchaly 

děti v podání hosta Irenky Hubené pohádku na dobrou noc. Za rok zase na shledanou. 

Ve výpůjční dobu v úterý a sobotu se stále těším na vaši návštěvu. 

Libuše Vontorová, knihovnice 
 

                  

TTJJ  SSOOKKOOLL  --  BBEESSEEDDNNIICCEE  AA  TTVVOOŘŘEENNÍÍ  

Dopravní hry 
V neděli 12.4.2015 jsme jako každý 

rok, spolu s Policií ČR, uspořádali 

"Dopravní hry". Zúčastnilo se 38 nadšených 

dětí. Děti se dozvěděly, jak má vypadat 

správná výbava cyklisty, na co si dát 

při jízdě na kole pozor a jak se chovat 

při jízdě po silnici i po chodníku. Jízda 

v policejním voze byla nezbytnou součástí 

úvodní části her. Pak se děti vydaly na cestu 

po stanovištích, kde si zopakovaly nejen 

dopravní pravidla. V cíli byly po zásluze 

odměněny. Děkujeme Policii ČR a všem 

organizátorkám za spolupráci a těšíme se 

na příští rok. 

Helena Šindelířová, TJ Sokol Besednice 



Tvoření 
29. března se konalo velikonoční tvoření s dětmi. Dopoledne dorazilo devět dětí a dvě maminky a 

odpoledne čtyři děti a čtyři maminky. Měla jsem připravených hned několik velikonočních dekorací. Větší 

děti se nejdříve pustily do pletení s pedigem. Vytvořily si krásná vajíčka na zavěšení, která si vyzdobily 

peříčky, sisalem, beruškami, kytičkami, ptáčky…. Potom jsme se pustili do techniky filcování. 

Polystyrenové vajíčko se zdobí pomocí speciální jehly různobarevnou vlnou. Poté si děti tyto vajíčka 

dozdobily kytičkami a korálky. Další výrobky byly papírová klícka a motýlek z pedigu. Děti měly jako vždy 

připravené malé občerstvení – limonády, buchty a maminky kafíčko. Takže dekorace jsou hotové a 

Velikonoce mohou přijít. 

 

Velikonoční jarmark 
28. března se v Besednici poprvé konal Velikonoční 

jarmark. V prostorách úřadu městyse se sešly skvělé 

vystavovatelky, které už známe z říjnových výstav. Opět jsme 

mohli vidět a obdivovat krásná patchworková díla, keramické 

výrobky, různobarevné dětské sponky, čelenky, několik desítek 

korálkových náušnic a náramků, košíky, zajíčky a věnečky 

pletené z papírových ruliček, pedigové ošatky a košíčky, domácí 

voňavá mýdla. Poprvé u nás vystavovala a prodávala krásné 

obrázky malířka z Římova Petra Haisová Dvořáková (dříve učila 

na naší ZŠ). V druhé místnosti si děti i paní učitelky prodávaly své výtvory. Na jarmark nám přispěly děti 

z mateřské školky a z prvního stupně základní školy. Všichni je obdivovali a chválili, jak jsou moc šikovné. 

Na jednom velkém stole byla spousta sladkého pokušení. Maminky napekly sladké dobroty – buchty, 

perníčky, štrúdl, koláčky, čokoládky, koblížky a spousta dalších lákadel.  

Pár dní před jarmarkem jsme také řešili, co s utrženými penězi za výrobky dětí a upečené sladkosti. 

Rozhodli jsme se, že bychom měli koupit něco, co by bylo potřebné pro všechny děti i učitelky a ulehčilo by 

jim to práci při tvorbě.  Jeden z nápadů bylo koupit Big Shot. Je to výborná pomůcka pro kreativní tvorbu. 

Pomocí tohoto přístroje se dají vyřezávat různé tvary z papíru, kartonu, pěnovky, látky ale i z tenkého 

plechu. Dále dokáže pomocí tzv. embosovací kapsy „ proměnit“ obyčejný papír na papír s reliéfem – tzn. že 

se papír vytvaruje (protlačí) podle předlohy. K základní verzi tohoto přístroje patří několik vyřezávacích 

šablon, které se dají samozřejmě dokupovat (cena se pohybuje kolem 300,- za kus). Naše přání bylo získat 

alespoň peníze na základní verzi, což je asi 2.700,-Kč. Skutečnost nás ale velmi mile překvapila. Celkem 

za prodané výrobky dětí a sladkosti se vybralo 5.681,-Kč. Mockrát děkuji všem, kteří se na této akci 

podíleli – ať už vyráběním, vystavováním, prodáváním, pomáháním při prodeji, nakupováním………. prostě 

všem. Doufám, že se příští rok sejdeme zase i ve větším počtu vystavovatelů i nakupujících. 

Martina Šindelířová 

TTAAEEKKWWOONN--DDOO  OODDDDÍÍLL  BBEESSEEDDNNIICCEE  

2. březen 2015 se stal pro žáky Taekwon-Do školy Velešín ITF dnem 

zkoušek. Zkoušky se konaly od 8. 00 hod. v tělocvičně Gymnázia 

v Kaplici a zkoušejícím byl velmistr, profesor Hwang Ho-yong 

IX. dan, první víceprezident ITF, předseda technické a vzdělávací 

komise ITF a hlavní mezinárodní instruktor ITF pro Českou 

republiku. Zkoušky jsou v životě každého vždy významnou událostí, 

ať studuje cokoli a platí to i pro žáky taekwon-do. Má-li je pak skládat 

před nejvyšším zkušebním komisařem je psychická zátěž enormní. 

Celkem se těchto zkoušek zúčastnilo 54 žáků a tělocvična Gymnázia, 

jak se říká, doslova praskala ve švech. Z Besednického oddílu skládali 

zkoušky dva žáci a oba předvedli výkony na velmi dobré úrovni a 

jejich ohodnocení velmistrem bylo vysoké. Na 8.kup, tj. žlutý pásek, 

složil zkoušku Štěpán Kabíček z Ločenic a na 3.kup, modročervený 

pásek, složila zkoušku Nikola Sedláková z Ločenic. Příští zkoušky 

čekají ostatní žáky v červnu tohoto roku. Ty jsou plánovány jako 

součást soustředění školy v rekreačním zařízení Fontána – Kovářov 

u Lipenského jezera. Už nyní se na ně pilně připravujeme, abychom 

při nich obstáli stejně dobře, jako se to podařilo Štěpánovi a Nikole. 

JUDr. Jiří Císař, II. Dan, trenér oddílu 



FFLLOORRBBAALL  
 

Ve středu 11. března se náš florbalový tým zúčastnil přátelského utkání s Velešínskými florbalisty. 

Toto utkání bylo pořádáno pro děti hlavně pro to, aby si vyzkoušely atmosféru opravdového zápasu. Nešlo 

ani tak o to, kdo zápas vyhraje, ale spíše, aby si děti užily florbalové odpoledne. Téměř nepodstatný výsledek 

utkání však nakonec skončil lépe pro nás a vyhráli jsme 19:13. Utkání se konalo ve Velešínské hale 

Odborného učiliště a pro naše děti to byla první zkušenost s tak velkým hřištěm, poté co jsou zvyklí trénovat 

v místní tělocvičně. Náš tým nastoupil v počtu 22 hráčů, avšak velešínských bylo o polovinu méně. Děti 

přišli podpořit hlavně rodiče a že jich na tribuně bylo opravdu hodně. Zápas byl celou dobu velmi vypjatý a 

florbalisté z obou týmů dávali vše do toho, aby právě jejich tým vyhrál. Branek padlo celkem 32, takže 

pro diváky to byla velmi atraktivní podívaná plná kvalitních florbalových akcí.  

Ráda bych ještě poděkovala rodičům, kteří mi pomohli s přepravou dětí a všem, kteří přišli malé 

nadějné florbalisty podpořit! V nejbližší době nás čeká florbalový turnaj ve Velešíně, který se bude konat 

jeden víkend v dubnu (datum bude upřesněno) a tímto vás předem zveme, abyste nás přijeli podpořit! 

Irena Hubená 

 

 

SSBBOORR  PPRROO  OOBBČČAANNSSKKÉÉ  ZZÁÁLLEEŽŽIITTOOSSTTII  

Sbor pro občanské záležitosti v loňském roce zahájil svoji činnost návštěvou seniorů u příležitosti 

jejich  jubileí. Během roku  bylo popřáno celkem 142 občanům naší obce. Přání 50. 55. let písemná. 

Návštěvy s přáním od 60. let do 70. po pěti letech a od 70. každým rokem s dárkovým balíčkem. Od roku 

2015 budou návštěvy jubilantů s přáním a dárkem  až od 65.let, protože věk se prodlužuje.  

Každým rokem je uskutečněna beseda se seniory s kulturním programem, pohoštěním a následnou 

zábavou s hudebním doprovodem místní hudební skupiny KAŠOVANKA. Akce je hodnocena kladně.    

Začátkem roku bývá i zápis dětí do 1.třídy, který SPOZ sponzoruje hodnotným dárkem – knihami 

apod. Nezapomínáme, že 28.3. je významný Den učitelů. Víme, že učitelé v dnešní době to nemají lehké a 

jejich práce není doceněna a snažíme se je podpořit alespoň kytičkou za jejich spolupráci s obcí při různých 

akcích a práci s dětmi. 

V červnu se koná Pohádkový les pro děti u příležitosti Dne dětí, který má nejvíce na svých bedrech 

paní učitelka Milada Šafránková. Musíme tímto poděkovat za spolupráci členům Vltavínu a několika 

místním děvčatům, díky nimž se takto akce pro místní děti může konat.  

V květnu byli senioři na zájezdu v Kutné Hoře a na zámku Kačina. Byl připraven i zájezd na muzikál 

Sněhová královna, ale pro malý zájem byl zrušen. Dnes víme, že se akce pro přihlášených 27 občanů dá 

uskutečnit s malým autobusem.  



Členky SPOZ se zúčastnily tak jako každým rokem rozloučení s předškoláky a žáky 9.třídy. V roce 

2014 jsme popřály 6 manželským dvojicím u příležitosti Zlaté svatby a manželům Martě a Bohuslavu 

Veselým, kteří oslavili krásnou Diamantovou svatbu. Na obci byli přivítáni starostou žáci místní ZŠ, kteří 

reprezentovali školu.  

V roce 2014 bylo pouze jedno vítání čtyř 

našich občánků. Byl to nejslabší rok na počet 

narozených dětí. Děti při vítání obdrží od městyse 

finanční dárek 3.000,-Kč a snoubenci, kteří mají 

svatbu na úřadu městyse, kdy alespoň jeden má 

trvalý pobyt v naší obci 5.000,-Kč.  

Přivítaly jsme knihou žáčky 1.třídy. V září 

byl připraven zájezd pro seniory na zámek 

Jemniště a Vrchotovy Janovice. Bohužel z důvodu 

velmi deštivého počasí se neuskutečnil. V říjnu 

byly volby do zastupitelstva městyse a 

do znovuzvolení komise byla činnost zastavena. 

Z tohoto důvodu nebyly vánoční návštěvy seniorů 

starších 80 let a osamělých.  

Během roku  jsme navštívily i naše 

občanky v domech s pečovatelskou službou a Domovech důchodců, které jsou mimo naší obec. Děkuji touto 

cestou všem, kteří se s námi podílejí na této činnosti. Víme, že více občanů naší obce oslaví jubilea Zlaté a 

další svatby, ale pokud jí neměli zde a jejich rodinní příslušníci nám to nesdělí, jsou tito jubilanti zbytečně 

ošizeni. Potomci, nezapomínejte na své nejbližší, uděláte jim tím radost a nezapomeňte, že i Vy jednou 

budete seniory, kteří budou rádi, že se s nimi pořád počítá.  

Nyní jsme komisí kulturně sociální. Pokud máte nějaké problémy, obraťte se na nás. Jsme tu pro vás.  

Milena Doubravská, členka SPOZ  

HHIISSTTOORRIIEE  ŠŠIIPPKKAAŘŘSSKKÉÉHHOO  TTYYGGEERRSS  TTÝÝMMUU  

První registrace hráčů je začátkem roku 2000. Pár Besednických nadšenců, kteří se scházeli každý 
pátek a hráli jen mezi sebou, se domluvilo, že by nebylo špatné se zaregistrovat do regionální soutěže a 
zkusit hrát proti týmům z jiných obcí. První dva roky hráči získávali zkušenosti a trénovali styl házení. 
Po odehrání divize jsme postoupily do 3 oblastní ligy, kde jsme se umísťovali na předních příčkách.  

Roku 2005 jsme postoupili do druhé oblastní ligy. Hned první rok jsme tuto ligu vyhráli poměrem 

20 výher a jedné prohry. Tím jsme se dostali do 1.ligy a začali jsme jezdit po Jižních Čechách. 

UŠO > > JČ > Liga > 1. Liga J.Čechy 2007/2008 

Ligová družstva 
Alex Kaplice, AQ Sparta Velešín, DC Bryčka České Budějovice B, DC Cannabis Tábor, Freestyle České 

Budějovice, Jižani České Budějovice, KIX Jindřichův Hradec, Matouš Team Dobrkovská Lhotka, 

Miletínský jezevci, Pivní bar PB ČB, Pohodáři Kájov, Starověká Chýše Úsilné, Tygers team Nesměň 

V roce 2008 došlo k organizačním změnám 

a sloučení dvou soutěží, kde postoupily jen první 

čtyři družstva z každé soutěže a tím jsme se propadli 

zpět do 2. ligy, tam jsme hráli do roku 2012. V roce 

2008. jsme se domluvili, že budeme hrát 

pod sdružením Sokol Besednice, které nám pomohlo 

s financováním nákladů na registraci v soutěži. Do té 

doby jsme sháněli sponzory, kde se dalo. 

Po roce 2012 jsme byly požádáni o zápis 

do 3.ligy z důvodu malé účasti týmů v nižší soutěži, 

tam jsme zůstali až do dnešního roku. V letošním 

ligovém roce je odehráno 11 zápasů, kde jsme 

v průběžném pořadí na 4 místě. V případě zájmu 

o bližší informace a bodovém hodnocení je možné 

získat na stránce: http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga 

Tímto bych chtěl poděkovat za podporu ze strany Sokolu Besednice a doufám, že bude dále probíhat 

tak, jako v předešlých letech. 

Roman Šindelíř, vedoucí Tygers team Besednice 

http://www.sipky.org/
http://www.sipky.org/cs/uso/c/
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?season_id=867
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?action=teams&league_team_id=56892
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?action=teams&league_team_id=57404
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?action=teams&league_team_id=58172
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?action=teams&league_team_id=55868
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?action=teams&league_team_id=58428
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?action=teams&league_team_id=58428
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?action=teams&league_team_id=58940
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?action=teams&league_team_id=56124
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?action=teams&league_team_id=56636
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?action=teams&league_team_id=57660
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?action=teams&league_team_id=56380
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga/?action=teams&league_team_id=59196
http://www.sipky.org/cs/uso/c/liga


INFORMACE PRO OBČANY  

  
Stomatologové 

 

Na zasedání zastupitelstva městyse Besednice 10.03.2015 starosta informoval občany o jednání 

s ředitelskou VZP. Je projednáno se 4 zubaři v Českých Budějovicích, kteří přijímají nové pacienty a občany 

z Besednice ošetří a zaregistrují.  

ESTETIKDENT s.r.o. – MUDr. Vurm, MUDr. Šafář – Dr. Tůmy 1607, České Budějovice, tel. 387 318 635 

MUDr. Tibor Kováč – Lidická 108, České Budějovice, tel. 387 318 639 

MUDr. Jan Kolář – Riegerova 2610, České Budějovice, tel. 386 353 773 

MUDr. Šebestíková – Biskupská 1, České Budějovice, tel. 386 357 633 

Na stránkách OSK České Budějovice http://www.oskcb.cz/ jsou uvedeni zubní lékaři, kteří přijímají 

nové pacienty. 

 

Poděkování Charita Kaplice 
 

Vážení spoluobčané, dovolte mi pár slov k proběhlé Tříkrálové sbírce. 

Tříkrálová sbírka je celorepubliková akce pořádaná Charitou ČR, která probíhá v souladu se zákonem 

č.117/2011 Sb. o veřejných sbírkách. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás a její úspěch závisí 

na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. 

 U Vás v Besednici, koledníčci vykoledovali krásnou částku 2.547,-Kč, která společně s výtěžkem 

z dalších obcí poputuje na rozvoj sociálních služeb Charity Kaplice (více na www.charitakaplice.cz) a 

podporu osob v krizi na farnosti v Kaplici. Celkový výtěžek sbírky v roce 2015 činí 102.505,-Kč. Veliké 

poděkování patří nejenom našim šikovným koledníčkům, ale i vedoucí skupinky – paní Jaroslavě Králové. 

Za Charitu Kaplice Mgr. Ivana Žáčková 

 

 

Z KRONIKY MĚSTYSE 
 

18. května 1919 byly uprostřed parku na náměstí slavnostně zasazeny lípy „Svobody“. Ve školní 

kronice (Státní okresní archiv Č.Krumlov - školní kronika z roku 1919) je uvedeno: „Každá lipka dostala 

jméno a sice na „malé straně“ na záp.straně Masaryk, na vých.straně Wilson, „na velké straně“ 

na vých.straně Beneš a na sev.straně Štefánik“. 

 

„V neděli dne 19. října 1919 konala se v městečku našem velice pěkná a dojemná slavnost odhalení 

pomníku padlým a zemřelým vojínům zdejší obce ve světové válce. Velikou pak zásluhu měli místní 

kameníci, kteří se usnesli pracovati při snížených cenách a postavili padlým a zemřelým spoluobčanům 

skutečně pěkný a důstojný pomník, který bude vždy velmi pěknou a důstojnou okrasou našeho městyse. 

Z místních kameníků pracovali na pomníku následující kameníci: Karel Smolík, Frant. Smolík, Jan Novák, 

Mojš Frant. Sýkora Frant.  Sýkora Jan, Síkora Jan 131, Fryš Jan, Veselý Karel. 

Dne 28. října 1927 byla připevněna deska vkusně provedená se 

jmény padlých vojínů ve světové válce z Besednice na pomník, který 

byl k jich památce věnován. 

V dubnu roku 1928 opatřen pomník padlých vojínů ve světové 

válce železným oplocením a prostor uvnitř vysázen květinami. 

Na západní stranu pomníku přišroubována byla druhá deska se jmény 

padlých vojínů ve světové válce z Besednice k trvalé paměti. 

V den státního svátku 28. října 1946 byla na pomníku padlých 

vojínů na náměstí odhalena pamětní deska obětem nacismu, zdejším 

rodákům Karlu Šimkovi a Bedřichu Markovi. 

21.10.1995 u pomníku na náměstí po naší a anglické hymně 

promluvil pan plukovník Malý o našich letcích ve Velké Británii 

za 2.světové války a o Vojtěchu Smolíkovi, jemuž byla vzápětí 

odhalena pamětní deska. Tento náš rodák se jako pilot RAF zúčastnil 

bojů o Anglii i v západní Evropě.“ 

 (Čerpáno z kroniky městyse Besednice) 

 

http://www.oskcb.cz/
http://www.charitakaplice.cz/


PŘIPRAVOVANÉ AKCE  
 

30. dubna   Stavění májky a Pálení čarodějnic 

8. května   Oslavy 70. let od osvobození 

10. května   Den matek 

17. května   Májový koncert v Kapli Betlémské 

Květen    Tvoření s dětmi 

Květen    Zájezd pro důchodce 

31. května   Pohádkový les 

13. června   35. ročník Střeleckého memoriálu Václava Papouška 

20. června   Běh na Kohout 

27. června   Obecní slavnost 

28. června   Pochod na rozhlednu 

5 července   Besednická pouť 

18. července   Memoriál Vratislava Nováka v hasičském sportu 

15. srpna   Volejbalový turnaj 

5. září     Okresní pohár (soutěž Mladí hasiči) 

3. října    Setkání heligonkářů 

Tvoření pro dospělé 
 

 
 

Fotografická soutěž 
 

V roce 1908 za starosty Františka Šimáka požádala obec o udělení statutu městys. Dne 24. května 

1910 povýšil František Josef I. Besednici na městys. Kulturní a zábavní spolek Vltavín připravuje 

u příležitosti 105 let od povýšení obce Besednice na městys fotografickou soutěž na téma: „Besednice“.  

Každý účastník může zaslat nejvýše 3 fotografie. Minimální velikost fotografie 1 Mb maximální 

velikost jedné fotografie 10 Mb. Formát fotografie JPG. Fotografie zašlete na radnici v elektronické podobě 

na adresu podatelna@besednice.cz . Autor fotografie v e-mailu uvede jméno, příjmení, adresu, kontakt 

(telefon, e-mail) a souhlas se zveřejněním fotografie v rámci soutěže na výstavě fotografií a na webových 

stránkách městyse. Po doručení fotografií obdržíte potvrzovací e-mail. Soutěž bude probíhat do 6. ledna 

2016. Fotografie budou v únoru vystaveny na radnici. Autoři tří vyhodnocených fotografií budou odměněni. 

mailto:podatelna@besednice.cz

