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SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám první číslo zpravodaje v letošním roce, a tudíž si dovolím Vás seznámit s tím, co
nás čeká v nejbližších dnech.
Začátkem letošního roku jsme dostali informaci z Ministerstva zemědělství, že naše žádost
na spolufinancování čističky odpadních vod z evropských peněz byla úspěšná a usilovně se začalo pracovat
na projektové dokumentaci k realizaci. Toto bylo splněno a v měsíci březnu bylo vyhlášeno výběrové řízení
na realizační firmu. Do této soutěže se přihlásilo 8 firem a výběrová komise složená z členů zastupitelstva
vybrala dne 12.4.2017 firmu s nejvýhodnější nabídkou tj. nabídku s nejnižší cenou a to SWIETELSKY
stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH České Budějovice, která nabídla cenu bez DPH
16 447 000,- Kč, tj. včetně DPH 19 900 870,- Kč. Dne 10.5. dojde k předání staveniště a stavba bude
zahájena s tím, že musí být dokončena do 31.12. letošního roku. Dotace bude činit 70 % vysoutěžené ceny
bez DPH tj. 11 mil. Kč. Svým finančním objemem se bude jednat o největší investici a největší dotaci
v dějinách městyse.
Dále jsou připraveny a smluvně dohodnuty dvě další akce a to rekonstrukce chodníku na náměstí
za dohodnutou cenu 317 000,- Kč včetně DPH s předpokládanou dotací od kraje 120 000,- Kč a rekonstrukce
veřejného osvětlení v části ulice Hlinice za necelých 400 tisíc Kč.
V jednání je rovněž výběr dodavatele na rekonstrukci podlahy ve školní tělocvičně s nákladem cca
390 tis. Kč a rozšíření šaten v ZŠ za cca 150 tis. Kč, vše bez DPH. Téměř před dokončením je projektová
dokumentace na přestavbu bývalé budovy MŠ na tzv. obecní dům. Vznikne zde 1 bytová jednotka, dílny
a kuchyňka pro výuku žáků ZŠ a další klubové místnosti.
Pokud jde o základní technické vybavení pro budoucí výstavbu rodinných domů nad koupalištěm,
tak v současné době probíhá územní řízení. Pracuje se rovněž na výběru nového požárního vozidla.
Za zmínku určitě stojí připravenost koupaliště na letní sezonu. Celé bylo vyčištěno, vybudovány
nové schody, osazeno nové zábradlí, natřeno stávající, zatraktivněna byla dětská sekce, před dokončením je
dětské hřiště a dokončena byla studna a upraveno její okolí.
Jaroslav Klein – starosta

„UKLIĎME ČESKO“
Akce „UKLIĎME ČESKO“ se 9. dubna 2017
zúčastnili i školáci z Malče, obec Besednice. Poctivě uklidili
(posbírali veškerý odpad) v okolí vesnice, zastávky i rybníka.
S úklidem pomáhali školáci na fotografii zleva:
Zdenička, Kamilka, Kuba a Danuška (žáci 1.,2.,3. a 5. třídy ZŠ
Besednice).
Danuše Šimková
K akci se připojil také Myslivecký spolek, jehož členové 8. dubna uklidili všechny stoky v katastru městyse.
Jaroslav Klein – předseda MS Besednice

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. PIŠINGERA
Vážení spoluobčané, milí rodiče, milí žáci,
dovolte mi informovat vás o dění v posledním čtvrtletí v naší, ale i vaší základní umělecké škole, neb jedna
z poboček sídlí i ve zdejší základní škole.
V prosinci jsme uspořádali neuvěřitelných 22 žákovských koncertů adventních,
vánočních, pro seniory - v Trhových Svinech i všech pobočkách (máme jich 9). Vánoční
koncert spojený s výstavou kurzu Tvořivé výchovy jste mohli navštívit i v Besednici,
také zde proběhla výtvarná výstava k 65. výročí založení školy a jedno vystoupení bylo
věnováno seniorům ve Chvalkově.
V lednu se uskutečnil koncert mladších žáků akordeonového oddělení ze všech
poboček, což bývá velmi zajímavá možnost porovnat výkony a výsledky žáků různých
učitelů. Také kytaristé zorganizovali společný koncert. Taneční obor se prezentoval
na Farním plese v Trhových Svinech.
V únoru proběhla v Českých Budějovicích zajímavá akce „Mladí
filharmonici“. Hráčům byla nabídnuta možnost spolupráce s profesionálním
orchestrem a dirigentem. Z naší školy se zúčastnili 4 violoncellisté a jeden
violista. Na podzim dostali party (notový materiál), s učiteli je nastudovali,
poté přišla fáze zkoušek s Jihočeskou komorní filharmonií završená velice
úspěšným společným koncertem v kostele Sv. Anny s dirigentem Petrem
Chromčákem. Všichni si akci užili a těší se na pokračování .
V březnu proběhlo i republikové finále Folky Tonk 2017, kam
postoupil hudební soubor pana učitele Josefa Menšíka z pobočky v Malontech. Také jsme slyšeli přehrávky
žáků před soutěžemi ZUŠ. V letošním roce mohou předvést své dovednosti hráči na klavír, kytaru
a smyčcové nástroje. Již máme první výsledky – v okresním kole ve hře na klavír v tomto měsíci naši žáci
získali 1. místo s postupem, 2. i 3. místo v různých kategoriích. Březen byl i nadále ve znamení soutěží.
Nejvýraznějším úspěchem jsou zatím postupy do krajského kola – 1 klavír (Mgr.Tröstl), 2 violoncella
(Radka Hájková), 2 kytary (MgA. Ferenczi a Josef Menšík). Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír se
uskutečnilo Jezuitském sále v hotelu Růže v Českém Krumlově. Mělo příjemnou atmosféru v nádherném
prostředí, hráči okusili i hru na hodně kvalitní klavír. Naše Tereza Golombková, žákyně Mgr. Michaela
Tröstla z pobočky v Horní Stropnici získala 1 místo! Také Čestné uznání ve velké konkurenci celostátní
soutěže PRAGuitarraClássica 2017 pro Annu Lepschy ze třídy MgA. Kláry Ferenczi je příznivá zpráva.
Všem hráčům i jejich pedagogům jménem organizace i jménem svým blahopřeji a přeji mnoho hudebních
zážitků a úspěchů. V březnu také začíná jedna aktivita věnovaná dospělým zájemcům o kresbu a malbu, je to
nejen příprava ke studiu na středních a vysokých školách, ale i kvalitní zábava pro zájemce o výtvarno všech
věkových kategorií. Probíhá v učebně výtvarného oboru v SOŠ T. Sviny, kurz vede Mgr. Lenka Dušková,
tel: 777 823 412. Neostýchejte se, zájemci jsou vítáni .
Kruh přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera pořádá 42. koncertní sezónu, v níž jsme mohli vyslechnout
vystoupení vynikajících sólistů a komorních souborů. Vánoční koncert připravilo trio Musica Dolce Vita,
lednový koncert patřil mladému umělci z „Listiny Mladých“, kterou vydává Český hudební fond. Vystoupil
zde se sólovým recitálem nadějný český houslista Milan Al Ashab, který velice pohotově „zaskočil“
za svého kolegu kontrabasistu koncertujícího v tu dobu v Číně. Únorový koncert patřil profesorce
konzervatoře v Č. Budějovicích Dinaře Suleymanové a jejímu žákovi, velmi talentovanému Františku
Lejskovi z nedalekých Borovan. Před koncertem paní profesorka věnovala svoji pozornost i našim žákům
a učitelům, kteří projevili o konzultace zájem. Setkání bylo velmi podnětné a motivující pro všechny. Březen
byl ve znamení kytary a flétny příčné. Vystoupili tentokrát umělci z Brna – prof. JAMU kytarista Libor
Janeček a mladá ruská flétnistka Mariia Mikhajlova. Letošní sezónu zakončili violoncellisté Jiří Hošek
a Dominika Weiss Hošková 19. dubna. Nutno dodat, že tyto koncerty jsou pořádány nejen pro členy KPH,
ale i pro vás, žáky ZUŠ, rodiče, širokou veřejnost. Na koncerty vypravujeme zvláštní autobus, který doveze
posluchače z Kaplice přes Soběnov a Besednici do Trhových Svinů a poté zpět. Vstupné bývá 200 Kč
pro dospělé, 100 Kč pro důchodce a studenty, ZDARMA mají vstup děti do 15 let. Velice zde děkuji
Městysu Besednice, která tuto činnost dlouhodobě podporuje a přispívá tak k vašemu pohodlí.
A co máme pro nejbližší období v plánu? V květnu soutěž Novohradská flétna a hlavně celostátní
akci ZUŠ OPEN, podporovanou řadou vynikajících umělců v čele se světoznámou zpěvačkou Magdalénou
Koženou, která proběhne 30. května v celé ČR. Naši žáci vystoupí v 15 hodin na Buškově hamru
a v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech. I v tento den jste srdečně zváni .
S přáním pěkného jara
Věra Kuthanová – ředitelka ZUŠ

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY
V prosinci se v Besednici uskutečnily 3 koncerty – dva adventní a jeden vánoční.
Nadační fond obce Nesměň uspořádal 4. prosince Adventní koncert v kostele sv. Prokopa. Účinkoval
vokální soubor Calypte s programem „Calyptí Vánoce“.
10. prosince se v Kapli Betlémské konal Adventní koncert, na kterém účinkovali Petr Dopita – hráč
na pilu a zpěv, Radek Žalud – klavír, zpěv a Sergej Perepeliatnik – klavír. Na závěr koncertu zaznělo
poděkování paní Boženě Grillové, která koncerty v Kapli Betlémské připravuje již deset let.
Od září 2016 učí na zdejší základní škole paní učitelka Mgr. Lenka Menšíková, která je i členkou
vokálního souboru Exfanta. Soubor vystoupil se smyčcovým kvartetem a cembalem s písněmi z kancionálů
Česká mariánská muzika a Svatoroční muzika od Adama Michny z Otradovic v kostele sv. Prokopa
27. prosince.

OCHOTNICKÝ SOUBOR V BRANCE
Vrátím se o pár měsíců zpět k Živému betlému. Je to hlavní
a největší akce ochotnického souboru. Všichni členové v Živém betlému
hrají. Nejen oni, ale i někteří spoluobčané seberou odvahu a vystoupí
„na prkna, která znamenají svět“- jeviště. Letos tak poprvé učinili manželé
Novotných a představili se v rolích Marie a Josefa. Role Heroda se ujal
mladičký a jediný muž souboru Roman Veselý. V rolích andílků a pasáčků
se také ukázaly nové tvářičky. Takové tzv. „velké plátno“ (velké
představení), potřebuje také velké zázemí. Všem, kteří si najdou čas
v předvánočním shonu a podílí se na uskutečnění představení, patří velký
dík!! A určitě patří poděkování všem divákům, kteří se každý rok v hojném
počtu přijdou podívat. Když už jsem v tom děkování, nesmíme zapomenout na Evu Bícovou a Lídu
Paťhovou. Vyrobily velmi originální figurky do chýšky, za ten nápad a práci, kterou s tím měly, děkujeme.
Členové souboru se stále schází každou středu v 17:00 hod. na radnici. Pomalu připravujeme
pohádku Ferda Mravenec. Ukázku z pohádky předvedeme na Den matek. A nejen to. Stalo se dobrým
zvykem, že děti připraví taneční vystoupení. Letos se nácviku ujaly Markéta Michalová a Lenka Maláková.
Nesmím vidět ani kousek zkoušky a tak je to vždy překvapení nejen pro diváky, ale i pro mě. Možná se zdá,
že pohádky připravujeme dlouhou dobu, rok i déle. Na vystoupení je potřeba i příprava. A tak děláme
jazyková, dechová, pohybová cvičení. Hrajeme hry a etudy. Ty děti baví nejvíc. Před vánocemi zkoušky
na pohádku musíme přerušit a věnovat se programu na rozsvícení vánočního stromu a přípravě na Živý
betlém. Holt, času není nikdy dost.
Hana Červinková – vedoucí ochotnického souboru „V Brance“

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SPOZ a sociálně-kulturní komise městyse Besednice měla pro seniory hned první měsíc v roce 2017
zážitkovou akci - návštěvu muzikálu „Hello, Dolly!“ v Praze. Pro zúčastněné to byl krásný kulturní zážitek.
Pro SPOZ trochu zklamání, jelikož se autobus zcela nezaplnil i přes to, že jsme oslovili i sousední obce.
Zapříčinila to chřipková epidemie, která právě v obci řádila a 21. ledna 2017 se konal i hasičský ples.

Dne 4.3.2017 proběhlo vítání občánků. I přes to, že se vítali pouze tři občánci, byla obřadní síň zcela
zaplněna. Jsme rádi, že této události se zúčastňují nejen rodiče, prarodiče, ale i ostatní příbuzní rodin. Jistě
k tomu přispívá ohlas v obci, který vítání občánků má. Velkou zásluhu na hezkém prožitku z vítání má
program dětí z mateřské školy. Je to vždy pěkné a milé vystoupení. Děkujeme touto cestou paní učitelkám
mateřské školy za vzornou přípravu.
Téhož dne 4.3.2017 se v odpoledních hodinách uskutečnilo „Setkání
seniorů v předjaří“. Atmosféru staré Šumavy nám vytvořil exsenátor pan
Ing. Josef Kalbáč se svými kolegyněmi v programu „Šumava v písních
a zajímavostech“. Nápad pozvat tento soubor přišel od pana starosty a byl to
skutečně velmi dobrý nápad. Všichni zúčastnění senioři se zájmem
poslouchali vyprávění pana Kalbáče o vzniku šumavských písniček a jejich
skladatelích. Moderátor i zpěvačky souboru byli odměněni vždy vřelým
potleskem. Po dobrém občerstvení seniorům k tanci i poslechu zahrála hudba
„ARTEFAKT“ z Doudleb.
Nezapomněli jsme také na Den učitelů 28.3.2017. Kytičku
učitelům ve škole předala za SPOZ paní Doubravská a za městys
Besednice paní Brunová.
Po celé čtvrtletí se členky SPOZ věnovaly návštěvám seniorům
u příležitosti jejich životních jubileí. O každé akci, jak pro seniory, tak
i pro děti informujeme veřejnost včas místním rozhlasem.
Danuše Šimková – předsedkyně SPOZ a sociálně kulturní komise

STAROČESKÁ KOLEDA
Letošní „Staročeská koleda“, která proběhla 17. – 18. února 2017 se omladila. Byl nový „Masopust“
– Karel Brabec. Růžičkovou koledu tvořili: Jan Zeman, Pavel Werner, Jan Syrovátka, Stanislav Blecha,
Jakub Daniel, David Šeba, Petr Veselý, Vojtěch Čutka a Filip Brabec. Na koledu se vydali také „třapatí“ –
Václav Kelbl, Karel Bíca, Petr Papoušek, Vladimír Vaněk a Aleš Hubený. S dospělými se vydaly i děti:
Honzík Syrovátka ml., Tomášek Bíca, Pepíček Šeba, Honzík Zeman, Míša Mrenica, Honzík Švercl, Kuba
Bíca, Jára Sudík, Vojta Paťha a Kája Bíca. Koledu doprovázeli dělostřelci – Matěj Čutka, Jiří Zajíček,
Václav Kytka a Martin Řehout. Ani letos nechyběly masky. Epidemii ptačí chřipky „léčil zásahový vůz
veterinářů“ Miroslava Sudíka a Jiřího Šafránka. Žízeň bylo možno „zahnat“ v pivním baru, který tvořily
Alenka Blechová, Marcela Ochotnická a Kristýna Vodňanská. Koledu doprovázeli muzikanti z kapely
Netolička a Milan Novotný. Celý průběh koledy dokumentoval Josef Zeman ml. Nesmíme zapomenout ani
na ženy, které vyráběly růžičky na klobouky a našívaly šerpy.
Helena Zemanová, Jan Zeman – hejtman koledy

KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK VLTAVÍN
5.
března
2017
připravil
spolek
Vltavín
Maškarní karneval pro děti.
Kolem 14 hodiny začali
přicházet první účastníci
a během odpoledne se sál
restaurace zaplnil rozličnými
pohádkovými postavami. Děti
při příchodu do sálu obdržely
reflexní přívěsek a v průběhu
celého odpoledne cukrovinky
a drobné dárky za účast
v soutěžích. Zábavný program
plný písniček a soutěží nejen
pro děti, ale i pro rodiče
(prarodiče) s dětmi moderoval
Josef Pepa Maxa.

KNIHOVNA
Měli jsme malé jubileum, protože 22. března byli již po páté
vyhodnoceni nejlepší čtenáři za uplynulý rok 2016. Krásnou tradici zavedl
v roce 2010 Svaz knihovníků a informačních pracovníků, který chtěl posílit
hlavně čtenářství jako takové a tím i společenský význam knihoven.
Čtenářem roku 2016 a NEJ babičkou (která přečetla nejvíce knih) se
stala Zdeňka Jirkalová, druhým byl Milan Kozel (cenu převzala manželka)
a za dětské čtenáře si cenu převzala Ester Moravčíková. Malé dárky předal
místostarosta Ing. Dušan Tripes v obřadní síni. Závěr slavnostní chvíle
zpestřili paní Hana Červinková spolu s Romanem Veselým a pan Jan
Vaněček, který si ještě přizval svoji vnučku Nikolku.
V polovině března se také instalovala v chodbě budovy úřadu městyse Besednice výstavka maleb
a kreseb dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ o lese a jeho obyvatelích. Vyhodnocená dílka se budou předávat do krajského
kola do Č. Budějovic, jako minulý rok. Na přelomu března a dubna, už po deváté, se konala Noc
s Andersenem. Osm dětí ze třetí třídy nocovalo v knihovně. Letos bylo téma o časopisu Čtyřlístek.
Po obeznámení o autorech a postavách se kvízovalo a také noční výprava byla v tomto duchu. Děti hledaly
obálky s hádankami a pak musely následně vyluštit tajenku. Dále se tvořilo (skládaná záložka a andílek)
a četlo na dobrou noc. Dvě povídky přečetla autorka paní Pavla Benettová ze své knížky Příběhy
ze Žaltického lesa.

Co ještě čtenářům nabídneme: v dubnu, již tradičně, je pozván ilustrátor Adolf Dudek pro děti
z první třídy a mateřské školky na besedu o pohádkách, ke konci června pasování prvňáčků na čtenáře,
v listopadu beseda s panem Jiřím Cukrem, výstavku kreseb draků a dráčků z drakiády, další beseda bude
upřesněna.
Ve výpůjční dobu v úterý od 15.00 hod. – 19.00 hod., v sobotu od 9.00 hod. – 12.00 hod. se těším
na vaši návštěvu.
Libuše Vontorová – knihovnice

TAEKWONDO
Návštěva Formanského muzea Josefa Smolíka
11.3. 2017 navštívili žáci Taekwondo školy Velešín se
svým maskotem rysem Tajky soukromé Formanské muzeum
pana Josefa Smolíka v Besednici. Rys Tajky zve každoročně
žáky školy na své jarní výpravy za poznáním života našich
předků a žáci se při této příležitosti seznamují s různými
dávnými ale i současnými řemesly. Tématem letošní jarní
výpravy bylo využití koně pro potřeby člověka a tak jsme se
všichni dověděli, k čemu využívali koně rytíři, kovbojové
a indiáni, jak se připravují koně pro dostihový sport anebo jak se
organizuje chov koní v současnosti.
Pan Smolík nás seznámil s historií chovu koní na jeho
usedlosti U Kubínů, provedl nás svými sbírkami koňských
postrojů a vysvětlil nám, k čemu vlastně slouží chomout,
kterých má ve svém muzeu sbírku z celé Evropy. Ukázal
nám, jak se kšíruje kůň do zápřahu a na černého valacha
Seiko Vulkán si mohli odvážnější i sáhnout. Nakonec si
nejaktivnější žáci naší školy převzali bílé, žluté, zelené
a červené symboly stezky rysa Tajky s certifikátem, kterými
si přizdobí svůj cvičební úbor - dobok. Taekwondo svým
programem vede své žáky k vyrovnanosti fyzických
a duševních sil člověka a tak návštěvou Formanského muzea
pana Josefa Smolíka v Besednici obohatili svého ducha nejen žáci školy, ale i jejich početný doprovod.
JUDr. Jiří Císař

TVOŘENÍ
Víkendové tvoření s dětmi a Velikonoční trh
Po delší době se v sobotu 8.dubna konalo tvoření s dětmi. Dohromady se
sešlo 12 dětí a 7 maminek. Za okny to moc na jaro nevypadalo, ale my jsme se
připravovali na velikonoční svátky. Děti si udělaly jarní věnečky, zápichy ve tvaru
kytiček, motýlků, závěsy a malé zajíčky z polystyrenových vajíček. Tentokrát se
tvoření konalo v sobotu, protože v neděli jsme pořádali Velikonoční trh.
V prostorech naší radnice se v neděli 9.dubna od 13 do 16 hodin konalo
velikonoční setkání šikovných žen a dětí  Na chodbách prodávala své kabelky,
peněženky, pouzdra na brýle, polštářky…. nám všem
známá šikovná Veronika Šlajchová. Její dcera Katka
ukázala, že jablko nepadlo daleko od stromu a prodávala
ručně dělaná krásná a voňavá mýdla. Se svými výtvory
přijela děvčata z Kaplice a měla opět velký úspěch.
V prvním patře vystavovala Petra Haisová Dvořáková své obrázky. Jitka
Klimešová představila svoji práci s drátem a plstěnými panenkami. Martina
Viktorinová přivezla zajíčky, věnečky, ošatky pletené z papírových ruliček. Šárka
Kleinová našila krásné sukýnky, kalhoty a čepičky pro děti.
V další místnosti byly výrobky dětí ze školy, družiny a školky –
zápichy, ovečky, motýlci, kuřátka, vajíčka, závěsy, velikonoční osení,
hnízda z provázků, pomlázky a mnoho dalšího. V dětské dílničce si děti
mohly vytvořit jarní zápich do květináče. Kdo chtěl něco ke kafíčku, tak si
mohl koupit buchty, bábovky, makovec, pizzu, koláčky…. Dále nám
ukázala svoji práci Karolína Ferencziová, která se věnuje výrobě náušnic
a náhrdelníků. Svoji, již několikátou, knihu představila Pavla Benettová –
Příběhy ze Žaltického lesa. Děkuji všem ženám a dětem, které se podílely
na Velikonočním trhu, a těším se na další setkání.
Martina Šindelířová

TJ SOKOL - INFORMACE
Každou středu od 19:30 hodin do 21.15 hodin ve školním kalendářním roce (tj. od září do června) se
hraje volejbal v tělocvičně ZŠ.
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. 607 599 188.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Florbal – Kohouti zabojovali proti Velešínu
31. března se v odpoledních hodinách na naší
škole konalo přátelské florbalové utkání mezi ZŠ
Besednice a ZŠ Velešín.
Zápasu se účastnili žáci ze 3. – 5. třídy.
Do přátelského klání se za náš tým Kohoutů zapojila
i děvčata, která se vůbec nebála bojovat o míček
s velešínskými chlapci a prát se tak za výhru pro naši
školu. Oba týmy povzbuzovali diváci, kterých se
dostavilo opravdu mnoho jak z řad rodičů, tak kamarádů.
Zápas to byl pro diváky velmi atraktivní, a proto se bylo
na co dívat.
Během utkání padlo celkem 40 branek. I když
naše brána nakonec inkasovala více gólů, nevadilo nám to. Hlavním cílem tohoto přátelského utkání bylo,
abychom si zápas užili. Hned po skončení akce jsme dostali od velešínského týmu nabídku, abychom přijeli
i my k nim, a proto se 24. 4. vydáme do Velešína, kde nás bude čekat další krásný sportovní zážitek.
Irena Hubená – třídní učitelka

PLÁN AKCÍ 2017
30. dubna
14. května
květen
květen
1. června
3. června
9. června
10. června
červen
8. července
9. července
9. července
15. července
29. července
18. srpna
srpen
7. října
7. října
13.-15. října
říjen
říjen
listopad
3. prosince
prosinec
16. prosince
23. prosince

Stavění májky, Pálení čarodějnic
Den matek
Okrsková soutěž hasičů
Májový koncert v Kapli Betlémské
Zájezd pro seniory – Domažlicko
37. ročník Střeleckého memoriálu Václava Papouška
akce „Cesta po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2017“
VII. etapa Čižkrajice – Bujanov, pochod přes Besednici
Běh na Kohout
Pochod k rozhledně
Pouťový turnaj v malé kopané
Besednická pouť
Poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa od 11 hodin
Memoriál Vratislava Nováka v hasičském sportu
Obecní slavnost a oslava 630 let od první písemné zmínky o Besednici
Volejbalový turnaj
Rozloučení s létem
Pietní akt u pomníku obětem katastrofy „Na Poříčí“
XXXVI. ročník Setkání heligonkářů
Okresní výstava chovatelů drobného zvířectva
Drakiáda
Zájezd pro seniory
Svatohubertská troubená mše svatá v kostele sv. Prokopa
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka pro děti
Vánoční koncert v Kapli Betlémské
Živý betlém

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v ORP Kaplice vybrala rekordní
částka Kč 138.022,--. Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2017, budou z tohoto
finančního zdroje financovány sociální služby naší organizace (87%), doplněn krizový fond Charity Kaplice
na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi (5%) a také krizový fond farnosti
Kaplice (8%).
Naše poděkování patří:
- koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně Obec
Částka
a navzdory výrazné nepřízni počasí účastnili letošní
Benešov nad Černou
6.831 Kč
Tříkrálové sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
- panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků, Soběnov, Bída, Smrhov, Buda 14.315 Kč
vedoucího skupinky a tradiční požehnání v kostele
Bujanov
5.420 Kč
svatého Petra a Pavla
- široké veřejnosti za její milý přístup a přispění Dolní Dvořiště, Rybník
8.677 Kč
koledníkům do kasiček
42.626 Kč
- firmám: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků, Kaplice
ENGEL strojírenská, spol. s r.o., Kavárna pod věží – Malonty, Meziříčí, Jaroměř
24.182 Kč
Kamil Vonc a Radek Lattner, Šmak Kaplice – Pavel Rous,
2.715 Kč
Auto Čížek, PC SERVIS Kaplice, KOMAT, Partners, Omlenice
Drogerie TETA, Bytový textil U Světlých
Pohorská Ves
530 Kč
- p. B. Svobodovi, p. D. Pávkové a p. I. Kovacsové za dary
1.015 Kč
ve formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, Blansko
abychom mohli odměnit naše koledníky
Rožmitál na Šumavě
9.323 Kč
- Ing. Chromé a Ing. Štěpánkové z Města Kaplice, které
5.840 Kč
nám pomáhaly se zapečetěním, rozpečetěním kasiček Rychnov nad Malší
a administrativou spojenou s počítáním výtěžku této Netřebice
4.796 Kč
sbírky
2.424 Kč
- poděkování dále patří p. Kamilu Voncovi, jeho přátelům Výheň
a známým, kteří zorganizovali, účastnili se a naši Hubenov
2.315 Kč
organizaci přizvali do tříkrálového průvodu. Velkým
7.013 Kč
zpestřením pro všechny, kteří se přišli podívat, byla Besednice
přítomnost živých zvířat – velblouda Vildy, ovečky Celkem
138.022 Kč
a koně.
Mgr. Ivana Žáčková – ředitelka Charity Kaplice

POZVÁNKA

