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SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám letošní poslední číslo zpravodaje, které obsahuje velmi důležité informace, které
se týkají příštího roku, roku 2016. Tím nejdůležitějším dokumentem je finanční rozpočet městyse. Ten byl
schválen na jednání zastupitelstva dne 15.12.2015. Ne vždy je úplně zřejmé co se vlastně skrývá
pod jednotlivými položkami a tudíž se pokusím je vysvětlit a zdůraznit priority příštího roku.
V položce silnice je rekonstrukce místní komunikace směrem na Buda. Jedná se vlastně o poslední
rekonstrukci místní komunikace.
V položce ostatní záležitosti pozemních komunikací se ukrývají rekonstrukce místních chodníků.
Prozatím se uvažuje o rekonstrukci a rozšířením chodníků na horní straně náměstí (konečné rozhodnutí
padne až po schválení studie rekonstrukce celého náměstí) a zároveň se počítá se zahájením rekonstrukce
a rovněž rozšíření chodníku v ulici Hlinice.
V položce vodní díla v zemědělské krajině je podíl městyse k případné dotaci na odbahnění rybníka
Mlýnek. Počítá se s dotací téměř 2 miliony korun.
V položce sportovní zařízení v majetku obce se počítá s výstavbou dětského hřiště na koupališti
a s doplněním dětského hřiště na zahradě u bývalé MŠ a s výstavbou víceúčelového hřiště u ZŠ.
V položce ostatní tělovýchovná činnost se ukrývá dokončení sociálního zařízení na koupališti
a vybudování studny.
V položce ostatní zájmová činnost a rekreace se počítá s úhradou projektové dokumentace
na rekonstrukci bývalé MŠ a zároveň zahájení rekonstrukce této budovy.
V položce veřejné osvětlení se počítá s rekonstrukcí VO ve Školní ulici a s doplněním v ulici
Slabošovská u nové bytové výstavby.
Položka komunální služby a územní rozvoj počítá se zahájením projektových prací na ZTV
Besednice jih (prostor nad koupalištěm) s výkupem pozemků na místní komunikaci a uložení sítí a odkupem
vydraženého pozemku v Hlinicích.
V položce Požární ochrana se pak počítá mimo běžný provoz s nákupem nové stříkačky
a s případným podílem k dotaci na zakoupení nového požárního automobilu.
Mimo těchto prioritních akcí se počítá i s dalšími drobnějšími akcemi jako je například zavedení
vody přímo na hřbitov, oprava fasády vodojemu, vybudování dětské skupiny v bývalých prostorách dětské
ordinace, vybudování venkovního grilu u pergoly na koupališti, zahájení projektových prací na rozšíření ZŠ
do půdních prostorů apod.
I na tyto záležitosti budeme mít dostatek finančních prostředků s ohledem na to, že letošní rozpočet
skončí přebytkem. Zatím je předpoklad, že k 31.12.2015 zůstane na účtech městyse cca. 5,5 mil. korun.
Jaroslav Klein - starosta

ROZPOČET 2016
Výdaje rozpočtu celkem
Paragraf Popis
Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2229
2310
2321
2341
3113
3313
3314
3319
3330
3341
3399
3412
3419
3429
3513
3611
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3722
3741
3745
4199
4341
4350
4357
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409

FINANCOVÁNÍ
POL.
8124

tis.Kč

475
855
Provoz veřejné silniční dopravy
0
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
15
Pitná voda
155
Odvádění a čištění odpadních vod
85
Vodní díla v zemědělské krajině
200
Základní školy
1 955
Film tvorba, distribuce, kina archiv.
2
Činnost Knihovnická
195
Ostatní záležitosti kultury
59
Činnost registrovaných církví a náb.spol
15
Rozhlas a televize
72
Ostatní záležitosti kultury a církví
204
Sportovní zařízení v majetku obce
610
Ostatní tělovýchovná činnost
568
Ostatní zájmová činnost a rekreace
1 000
Všeobecná ambulatní péče
6
Podpora individuální bytové výstavby
100
Bytové hospodářství
386
Nebytové hospodářství
58
Veřejné osvětlení
583
Pohřebnictví
32
Územní plánování
200
Územní rozvoj
300
Komunální služby a územní rozvoj
1 520
Sběr a svoz komunálních odpadů
710
Ochrana druhů stanovišť
3
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
200
Ostatní dávky povahy soc.zabezpečení
5
Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi
45
Domovy pro seniory
5
Domovy
10
Požární ochrana dobrovolná část
509
Zastupitelstvo obcí
1 240
Činnost místní správy
1 811
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
115
Pojištění funkčně nespecifikované
90
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
840
Ostatní finanční operace
1 010
Finannční vypořádání minulých let
13
Ostatní činnosti jinde nezařazené
15

2212
2223

16 271

Popis
Splátky půjček a úvěrů

Výdaje včetně financování

Příjmy rozpočtu celkem
Paragraf Popis

2 000
30
1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapital.výnosů
250
1121 Daň z příjmu právnických osob
2 250
1122 Daň z příjmu práv.osob za obce
700
1211 Daň z přidané hodnoty
4 616
1341 Poplatky ze psů
35
1342 Poplatek lázeňský, rekreační pobyt
20
1343 Poplatek z užívání veřejného prostranství
20
1351 Odvod z loterií a podobných her
60
1361 Správní poplatky
25
1511 Daň z nemovitostí
570
2460 Splátky půjčky prostředků od obyvatelstva
40
4112 Neinvest.příité transféry ze státního rozpočtu
240
4116 Ostatní neinv, přijaté transféry ze stát.rozpočtu
15
x
Daňové příjmy celkem
10 871
2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
0
2212 Silnice
0
2310 Pitná voda
320
3313 Film tvorba, distribuce, kina archiv.
2
3314 Činnost Knihovnická
3
3341 Rozhlas a televize
22
3399 Ostatní záležitosti kultury a církví
13
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
20
3612 Bytové hospodářství
1 240
3613 Nebytové hospodářství
120
3632 Pohřebnictví
38
3639 Komunální služby a územní rozvoj
2 031
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
352
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15
6171 Činnost místní správy
109
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
20
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
840
Celkem
5 150
1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti

1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělečné činnosti

419
tis.Kč

419
16 690

16 021
tis.Kč

FINANCOVÁNÍ
Paragraf Popis
8115

tis.Kč

Převod zůstatku z minulého roku

669

Příjmy včetně financování

16 690

Zpracoval: Ing. Dušan Tripes - místostarosta

ÚZEMNÍ STUDIE
Dne 11.11.2015 přijalo zastupitelstvo městyse Besednice usnesení č. 36/2015:
Zastupitelstvo městyse Besednice bylo seznámeno s návrhem Územní studie Besednice – zastavitelná plocha
SO 13 B/U a schvaluje možnost jejího využití.
Hlavní výkres – lokalita SO 13B/U.

ZMĚNA OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
MĚSTYSE BESEDNICE č. 2/2015
„O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Besednice„ – Příloha č.1:
Výše vybíraných poplatků za užívání kontejneru:
1.
Občané obce, kteří nemají vlastní nádobu na směsný komunální odpad (popelnici), zaplatí roční
poplatek za užívání velkoobjemového kontejneru, který je umístěn ve sběrném místě ve Vachlovci a v osadě
Malče 1 000,- Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 30.9. běžného roku.
2.
Majitelé nemovitostí na území městyse Besednice, kteří nemají trvalý pobyt a nemovitost užívají
pouze k rekreaci, zaplatí roční poplatek za užívání výše uvedeného kontejneru 500,- Kč. Poplatek je rovněž
splatný do 30.9. běžného roku.
3.
Touto přílohou se ruší vyhláška Obce Besednice č. 3/1996 (Výše vybíraných poplatků za užívání
kontejneru.).
4.
Tato příloha nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.
Jaroslav Klein - starosta

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
MYSLIVECKÝ SPOLEK
Svatohubertská mše v chrámu sv.Prokopa v Besednici
06.11.2015 se uskutečnila již šestá tradiční mše Mysliveckého spolku Besednice k uctění památky
patrona lovu sv.Huberta a k poctění našich mysliveckých kamarádů, kteří již nejsou mezi námi, jak
v přivítání všech přítomných připomněl předseda spolku Jaroslav Klein.
Svatý Hubert se narodil kolem roku 655 v Akvitánii v bohaté šlechtické rodině. Zemřel roku 727.
Rád hodně lovil. Jednoho dne se mu na lovu ukázal jelen se zářícím křížem mezi parohy a vytkl mu jeho
vášeň pro lov a nabádal ho, aby se obrátil na víru. Hubert se stal knězem a později byl patronem nejenom
lovců. Svátek má 30. května. Atributy svatého Huberta jsou biskup, jelen, kříž, kniha, lovec, roh, šípy.
(zdroj Wikipedie)

Mše se nesla za doprovodu Jihočeských trubačů a zpěvu borovanského chrámového sboru.
Slavnostní mši celebroval ThMgr. Martin Bětuňák. Vzpomněl tradic minulosti i přítomnost. Po ukončení
mše před oltářem zazněl koncert slavnostních loveckých fanfár. Na závěr myslivci slavnostně ozdobeného
jelena vynesli ven z kostela na nosítkách. Nastala doba podzimních lovů.
Děkujeme všem místním občanům i občanům z okolí, kteří se této slavnosti v hojné míře
zúčastnili, a doufáme, že jim dala něco slavnostního do duše v této předvánoční době.
Milena Doubravská – Myslivecký spolek Besednice

KNIHOVNA
V říjnu, přesněji 19. října, se konala beseda se spisovatelem Hynkem Klimkem a zasvětil přítomné
do historie Skotska. Vyprávěl své vlastní zážitky z míst, které tam navštívil a došlo i na pověstné příšerky
(Lochness). Své povídání prezentoval na promítaných fotografiích.
Na konci října po dětské drakiádě byla do 10. listopadu výstavka dětských kreseb a vytvořených
minidráčků. Někteří rodiče mohou být pyšní na výtvory svých ratolestí. Škoda jen, že jich bylo letos, oproti
předešlým rokům, poměrně málo.
Další beseda proběhla 11. listopadu "Procházka
po zříceninách jihočeských hradů". Spolu s Jiřím
Cukrem jsme zavítali do Pořešína, Velešína, na Dívčí
Kámen, Helfenburk, Landštejn a ještě asi dvacet známých
i méně známých hradů (např. Bílkov, Fuglhaus, Křikava
a další). Poutavě poodkryl jejich historii, majitele, zajímavé
detaily a dostupnost pro dnešního turistu. Tato beseda byla
nejzajímavější a přitáhla jak místní, tak i vzdálené
návštěvníky a knihovna" praskala ve švech".
Poslední letošní besedou byla ve středu 2. prosince s panem Jiřím Mohauptem „Přehlídka krátkých
filmů“. Prezentoval čtyři své krátké filmy - o folklorních souborech v Lomnici nad Lužnicí a v Doudlebech
(Doudleban), o cestě turnovských šperkařů do Egypta, o sběrateli orchestrionů a o dětech z naší školky.
Budeme se těšit na další filmy příští rok, je slíbený o Besednici.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích společně s dalšími organizacemi vyhlásila již
6. ročník ve výtvarné soutěži – Lesy a příroda kolem nás. Naše knihovna se už zúčastnila v loňském roce
a docela úspěšně. Proto navazujeme a opět jsme se přihlásili.
Tímto vyzývám děti k malování na 3 témata: 1. Člověk a les, 2. Les ve fantazii, 3. Stromy v barevném
kabátku. Výkresy můžete předat do konce února 2016, buď do knihovny nebo svým učitelům.
Co nás čeká v novém roce 2016:
čtenář roku - březen, noc s Andersenem – duben, Adolf Dudek – pro děti, výstava kreseb o lese – květen,
pasování prvňáčků na čtenáře – červen, Jiří Cukr – Křížem krážem jihočeským krajem - listopad, Jiří
Mohaupt – prezentace některých z jeho filmů. Termíny budou upřesněny a prezentovány v rozhlase, vývěsce
a na plakátcích.
Těším se na vaši návštěvu v knihovně buď v úterý od 15 – 19 hod. nebo v sobotu od 9 – 12 hod.
Libuše Vontorová, knihovnice

TVOŘENÍ
Říjnové tvoření s dětmi
První setkání s dětmi v novém školním roce bylo 18. října. Tentokrát jsme s dětmi zdobily
a malovaly trička a nově i zástěrky. Bylo vidět, že už jsou děti v této technice „zběhlé“, protože malujeme
trička každý rok a děti to moc baví. Mohly si vybrat, jakou technikou budou chtít pracovat. Bylo pro ně
připraveno spousty pomůcek – dřevěná razítka, pěnová razítka, šablony plastové, sítotiskové, barvy na textil,
na sítotisk, třpytky, glitry…. Zúčastnilo se 21 dětí.
Listopadové setkání
Minulý rok jsem poprvé pořádala předadventní tvoření pro dospělé –
výroba a zdobení adventních věnců. Tak jsme si to letos zopakovaly (ženy).
Nakoupila jsem veškeré pomůcky, dekorace, korpusy, drátky…. sehnala
větve a mohlo se začít. Sešlo se 12 žen a dívek, které si vytvořily nádherné
věnce.
Listopadové tvoření s dětmi
Na tomto tvoření se děti seznámily s novou technikou –
pískování – vytváření obrázků a mandal pomocí barevných
písků. Dopoledne se sešly starší děti, které si vybraly mandalu
a skoro celé dvě hodiny nadšeně pracovaly. Vytvořily krásné
barevné mandaly. Odpoledne přišly děti i se svými maminkami
– pomocnicemi a malovaly obrázky zvířátek. Některé maminky
to tak nadchlo, že si u mne objednaly další obrázky, mandaly
a písky. Sešlo se 19 dětí a 7 maminek.
Prosincové tvoření s dětmi
13. prosince jsme s dětmi vánočně tvořily. Tentokrát
jsme vyráběly vánoční ozdoby z přírodnin a kartonu, vánoční
přání z barevných papírů, samotvrdnoucí hmoty a různých
třpytek a papírové 3D vánoční hvězdy.
Další plánované akce s dětmi
V lednu bych chtěla děti seznámit s technikou scapbooking – tvoření s papírem. Už v některých
dřívějších tvořeních jsme se s touto technikou trochu seznámily, ale tentokrát bych chtěla dělat s dětmi velký
kalendář a zdobit zápisníčky. Dále nás čeká drátkování, fimování, něco málo z pedigu, jarní věnce…..
Velikonoční jarmark
Minulý rok se poprvé pořádal velikonoční jarmark, který bychom chtěli i letos zopakovat. Opět
oslovím šikovné ženy z okolí, které se mnou již několik let pořádají říjnové výstavy, aby se na tuto akci
připravily. Dále požádám paní učitelky z naší ZŠ a MŠ, aby s dětmi vyrobily velikonoční dekorace
a výrobky. Utržené peníze z minulého jarmarku šly na nákup Bigshotu – vyřezávací stroj, který ve škole i
školce používají k výrobě různých přáníček a dekorací. Z letošního prodeje půjdou peníze opět do ZŠ a MŠ.
Toto jsou zatím všechny akce, které plánuji na první čtvrtletí roku 2016. Těším se na setkání s dětmi
i dospěláky.
Martina Šindelířová

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro občanské záležitosti a sociální komise městyse Besednice
1.pololetí 2015 ukončila akcí „Pohádková stezka“, která byla součástí Obecní
slavnosti 27.6.2015 na koupališti a okolí. Dětem i rodičům se akce líbila.
Trasa byla kratší a soutěže zajímavější. Zaujal hlavně vědomostní kvíz.
Bohužel radost z akce nám pokazil déšť, který se opakuje skoro každý rok.
Máme problém vybrat termín, který by byl v lepším počasí.
Členky komise se zúčastnily slavnostního ukončení školního roku
s předáním knižního dárku vycházejícím žákům.
Během prázdnin pokračovaly návštěvy seniorů – jubilantů.
Seniorům se velice líbil zájezd na zámky Jemniště a Vrchotovy
Janovice s doprovodným programem.
Noví prvňáčci měli radost z dárků, které jim připravila škola a SPOZ
jim daroval Slabikář.

Přispěly jsme dětem MŠ na divadélko KOS. V říjnu bylo slavnostní vítání občánků do života, které
mělo velmi příjemnou atmosféru. Navštívilo ho nebývalé množství ostatních příbuzných vítaných občánků.
Až do konce roku pokračují návštěvy seniorů. Nezapomínáme ani na naše nemocné seniory
návštěvou v nemocnici a v Domově důchodců. Poslední akcí pro seniory bylo slíbené taneční odpoledne
„ČAJ O PÁTĚ“, který se uskutečnil 21.11.2015 v sále restaurace u Martínků. Vystoupila taneční skupina žen
z Větřní a tradiční Kašovanka. Senioři se pobavili a odreagovali před vánočním shonem. SPOZ jako každým
rokem navštíví seniory starší 80 let a ovdovělé v daném roce s malým dárkem před vánoci. Touto cestou
děkujeme všem, kteří se na akcích SPOZ podíleli.
Seznámíme občany s plánem akcí pro rok 2016 – vítání občánků, zápis dětí do 1. třídy, setkání
seniorů 2016. Divadélko pro děti MŠ, Den učitelů, zájezd seniorů, Pohádková stezka, ukončení školního
roku, návštěvy seniorů průběžně během celého roku, vítání prvňáčků, vítání občánků, návštěva muzikálu,
zlaté svatby, případně zájezd do předvánoční Prahy nejenom pro seniory, ale i ostatní občany.
Manželé, kteří slaví v daném roce jubilejní svatbu (zlatá - 50 let, a výše 55 let, 60 let …) obdrží
od SPOZ věcný dar. Ne všechny svatby jsou uzavřené v naší obci, a proto žádáme rodinu, pokud mají zájem
o gratulaci manželům k těmto výročím, aby termín jubilea oznámili Sboru pro občanské záležitosti. Jubilanti
mají možnost požádat o opakovaný sňatek (zlatá svatba, smaragdová a více let) v obřadní síni městyse, jak
už se několikrát stalo.
Všechny členky komise přejí občanům městyse příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví
a spokojenosti do nového roku 2016.
Danuše Šimková, Milena Doubravská – členky SPOZ

TJ SOKOL - BESEDNICE
Drakiáda
V neděli 11.10.2015 jsme jako každý rok, za obcí směrem ke Slabošovce, uspořádali „Drakiádu“.
Zúčastnilo se 25 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. Přálo nám též počasí, které
bylo sice chladné, ale svítilo i sluníčko a hlavně foukal vítr. 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 2016.
Helena Šindelířová, TJ Sokol Besednice

OCHOTNICKÝ SOUBOR V BRANCE
Vánoce se blíží a tak musíme přerušit zkoušení „Pohádky z vody“. Zkoušely jsme pásmo
na Rozsvícení vánočního stromu, kde jsme recitovaly básničky a zpívaly koledy s Kašovankou. 17. prosince
jsme recitovaly básničky babičkám a dědečkům v Domově pro seniory na Chvalkově. 23. prosince budou
všechny členky souboru účinkovat na Živém betlému. Některé poprvé, jiné změní role. Z pasáčků budou Tři
králové, andílci a ženy. Práce máme hodně. Tréma asi bude, ale už se těšíme na vystoupení. Snad Vám
přineseme radost.
Hana Červinková, vedoucí ochotnického souboru „V Brance“

ADVENT V BESEDNICI

Rozsvícení vánočního stromu
Adventní koncert v Kapli Betlémské

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
únor
21. února
březen
březen
duben
30. dubna
květen
8. května
1. října
27. listopadu
4. prosince
prosinec
23. prosince
prosinec

Výstava obrazů Petry Haisové – Dvořákové
Maškarní karneval pro děti
Výstava fotografií
Beseda pro řidiče
Velikonoční šachový turnaj
Pálení čarodějnic, Stavění májky
Májový koncert v Kapli Betlémské
Den matek
XXXV. ročník Setkání heligonkářů
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka pro děti
Adventní koncert v Kapli Betlémské
Živý Betlém
Vánoční šachový turnaj

UPOZORNĚNÍ
Vyúčtování vývozů odpadu za rok 2015 obdržíte koncem ledna. Splatnost bude 29.02.2016.
Upozorňujeme chovatele psů na platnost Obecně závazné vyhlášky č.01/2011 o místních poplatcích,
která stanovuje, že poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo kdy
se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa
(např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý
kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. Formuláře „Přiznání k místnímu poplatku za psa“
a „Odhlášení psa“ jsou zveřejněny na webových stránkách městyse.

ODPADY

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH,
MNOHO ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2016 PŘEJE VŠEM
NAŠIM SPOLUOBČANŮM MĚSTYS BESEDNICE

