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Otázky na výstavbu přehrady Chlum
zůstávají zatím bez konkrétních odpovědí
Časté dotazy občanů směřují na problematiku
výstavby přehrady Chlum. Ministerstvo zemědělství nedávno poskytlo médiím informaci, že
na dotčených katastrech (k.ú. Malče, k.ú. Soběnov, k.ú. Netřebice, k.ú. Svatý Ján nad Malší)
vznikne nová přehrada pro akumulaci povrchových vod jako reakci na klimatické změny a sucho na našem území. Samozřejmě vše vyvolalo
spoustu otázek.
V roce 2018 proběhlo jednání s Povodím Vltavy,

kde jsme bohužel nedostali žádné bližší informace. Bylo nám přislíbeno, že obdržíme materiály
o plánu budování, podmínkách a nějaký časový
horizont. Obce do dnešního dne nic neobdržely,
proto začaly reagovat nesouhlasem. Důležité je
si uvědomit, že dodnes nebylo ze strany obcí nic
schváleno.
Situace s přehradou Chlum je stále živé téma
a určitě se bude nadále vyvíjet. Pokud by došlo
k nějaké změně, určitě Vás budeme informovat.

Ušité roušky

Historické roušky

32
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi představit další besednický zpravodaj. Doufám,
že se s chutí začtete a bude se
Vám právě toto vydání líbit.
Končí
nám
jaro a začínáme se těšit
na letní dny.
Všichni
se
asi shodneme
na tom, že letošní jaro bylo pro nás všechny dosti náročné a nezvyklé.
Nedoprovázely nás z důvodu
krizového opatření plánované sportovní, dětské a kulturní akce. Obec i spolky bohužel
musely zrušit pořádání např.
maškarního plesu, velikonočních trhů, oslavy 110 let od povýšení obce na městys a setkání rodáků, setkání seniorů
s folklórním souborem Doudleban, pálení čarodějnic, Den
matek a další.
I když bude dění v obci zčásti
omezeno, přece jen se nějaké
akce uskuteční. Můžete se těšit například na Besednickou
pouť na náměstí, letní posezení s Kašovankou a Tabascem
nebo na Dětský den s hasiči.
Ing. Alena Koukolová,
starostka městyse

Dovolte mi poděkovat všem občanům Besednice, kteří se aktivně věnovali šití roušek. Jmenovitě paní Božence Veselé, Heleně Vitouškové,
Aleně Sudíkové, Haně Červinkové, Janě Syrovátkové, Olince Navrátilové, Milušce Přibylové, Marcele Douchové a Marcele Douchové ml.
Bylo ušito přibližně 1 750 ks nejrůznějších barevných variant a střihů. Převážná část byla určena pro místní občany, část byla darovaná domovům pro seniory – ve Chvalkově a Dobré Vodě,
dále do Nemocnice Český Krumlov.

Ano, právě toto jsou celoobličejové roušky
nebo také polomasky, které pocházejí z šedesátých let minulého století. To všechno můžete
nalézt v našem obecním muzeu.
V našem muzeu je máme ve čtyřech exponátech. Tři jsou ještě v původním balení v igelitových sáčcích a jsou plně použitelné. Jedná se
o pozůstatek z bývalého skladu CO, který byl
při tehdejším úřadě MNV zřízen a v odpovídajícím počtu vybaven materiálem pro obyvatele
obce Besednice.

Besednická pou
se koná 5. července 2020
pouťové atrakce na náměstí
stánky na horní straně
náměstí
poutní mše svatá v kostele
sv. Prokopa od 11 hodin
Celebruje generální vikář
českobudějovické diecéze
Mons. ThLic. David Henzl.
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Informace z radnice

Číslo 32

Naše úsilí korunovala úspěšná
realizace projektů
Ráda bych Vám představila to,
co jsme za uplynulé pololetí
učinili pro rozvoj obce.
Zahájili jsme rekonstrukci bývalé MŠ, vybudovali nové
posezení u vrby, zvelebili
okolí rybníka Loužník, zrekonstruovali vnitřní prostory radnice a zasadili 4 nové
stromy v ulici U Koupaliště.

Dále ve spolupráci s panem
JUDr. Císařem připravujeme
novou expozici o katastrofě
na Poříčí a doplňujeme muzeum novými exponáty. Neustále se snažíme o zlepšení odpadového hospodářství v obci,
proto jsme pořídili nové nádoby na bioodpad, nový velkoobjemový kontejner na trávu.

Také jsme zakoupili 3 nové
kontejnery na komunální odpad do Malče s vidinou zrušení nepořádku na sběrném
místě. Dále jsme pořídili nový
nosič kontejnerů, který bude
určitě přínosem pro technický úsek. Pro zajímavost,
byl založen Rybářský spolek
Besednice s 21 členy, který

bude hospodařit na rybníku
Loužník.
Za zmínku také stojí náš
úspěch v podaných dotacích,
získali jsme finanční prostředky na rekonstrukci obřadní síně a opravu božích
muk a křížku. Na výsledky
dalších podaných žádostí stále čekáme.

Čer ven 2020

3

Informace

Vznik Fan klubu Kašovanky
aneb Jak se potkalo stáří s mládím
Musím začít od přípravy na Staročeskou koledu před „mnoha“
lety. Koledníci, říkáme jim naši
kluci, nám byli hodně ku pomoci. Myslím tím spolku Vltavín.
Byli ochotni pomáhat při rozsvícení vánočního stromu, Živém
Betlému a jiných akcích. Tehdy byla Kašovanka a Fan klub
ještě v plenkách. Vzpomínám
na tři „harmoniky“, které nám
hrály k potěšení, tanci a k práci
při výrobě růžiček na klobouky. Později se přidaly i dechové
nástroje. Nemohu zapomenout
na nádhernou Tichou noc zahranou z okna radnice při rozsvícení vánočního stromu.
A posouváme se dál. Program
pro seniory, odpolední čaje
a Den matek. Tam už kapela má, možná svá první, veřejná vystoupení a my jsme první
posluchačky a tanečnice. Byly
jsme na ně pyšné, jak postupně
zvyšují úroveň svých vystoupení a s jakou radostí hrají. Chtěly
jsme je také nějak potěšit a překvapit. Tak bez velké přípravy vznikaly naše „kostýmové

ÓDA
NA KAŠOVANKU
MY JSME FAN KLUB
KAŠOVANKY,
FIRMY DOBŘE ZNÁMÉ.
NEJSME SICE HOLKY
MLADÉ,
ALE SRANDU UDĚLÁME.

tance“. V zástěrách, sněhové
vločky a Martin na bílém koni,
děvčata s copy z punčocháčů.
Kapela si už našla jméno „Kašovanka“. Nápady na převleky
docházely, a tak jsme si vyrobily transparent Fan klub Kašovanky a pořídily třepetalky.
Teď už máme jediný převlek,
černá trička s nápisem Fan klub
Kašovanky.
Kostýmy
používáme
jen
na maškarní plesy, kde Kašovanka hraje. Vloni se vedoucí kapely zmínil, že potřebuje

betonovat chodník. To se muselo využít. Na ples přišla
„Firma baby beton“. Zkrátka,
když v Besednici hraje Kašovanka, je naší milou povinností být u toho. Naši kluci s námi
„mužní“ a my mládneme a radujeme se ze života. Za to jim
moc děkujeme!!!
PS.: Bylo pro mě velkým potěšením vidět Kašovanku v Živém Betlému, sv. Josef, Tři
králové a ozvučení. Díky.
Za všechny fanklubačka
Hana Červinková

TYHLE NAŠE KLUKY
KAŽDÝ RÁD MÍT MUSÍ!
MILAN, HONZA, FANDA,
STANDA,
TO JSOU KLUCI ZLATÍ.
A KDO S NIMA NEZPÍVÁ,
JEJICH PŘÍZEŇ ZTRATÍ.
MY DO KOLA SE VRHNEM
TAM SI PĚKNĚ TRSNEM
A ZA TU SKVĚLOU ZÁBAVU
ZASLOUŽÍ SI KAŠOVANKA
POCHVALU.
PROTO VŠICHNI
KAŠOVANCE HOLD
VZDEJME
A TŘIKRÁT SLÁVA
PROVOLEJME!
SLÁVA, SLÁVA, SLÁVA!

Jiřina Wernerová

Proměny obce
Smuteční vrbu, na kterou se dívám každý den z okna, mám
ráda a vždycky se na jaře těším, až se celá zazelená. V její
koruně mají hnízda ptáčci a ti mě od jara do podzimu ráno
budí svým zpěvem. Tento strom vysadil pan František Kozel
pravděpodobně v roce 1950. Důvodem mohla být památka

na jeho první ženu Annu, která v tomto roce zemřela. A proč
si vybral právě vrbu? Domnívám se, že kvůli tomu, že vrba
je rychle rostoucí a krásně mohutný strom, poskytující v létě
vytoužený stín.
Karolina Kozlová

Z první fotografie je vidět, že v roce 1940 před domem nebyl žádný strom, pouze pumpa a hydrant. Na druhé fotografi z roku 1953
jsou již 3 stromy. V levém rohu višeň a v pravém vrba, která se rozkošatila do současné podoby.
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Knihovna

Číslo 32

V knihovně jsme besedovali a odměňovali
Chtěla bych vzpomenout
na besedu s panem Janem Šimánkem, kterou jsme měli
v březnu před vyhlášením nouzového stavu pandemie. Mladý spisovatel si oblíbil historii
svého okolí, tím je Doudlebsko. To patří do regionu jižních Čech společně s dalšími
oblastmi jako „Blata“ (okolí
Soběslavi a Veselí nad Lužnicí), „Kozácko“ (okolí Tábora),
„Horácko“ (okolí Pelhřimova
a Humpolce) a Doudlebsko.
Národopisná oblast Doudlebska se vymezuje mezi Českými Budějovicemi, Českým
Krumlovem, Borovany, Kaplicí a Trhovými Sviny. Tuto oblast už v 6. století osídlil slovanský kmen Doudlebanů.
Ovšem opravdovou hranici
tvoří hranice jazyková. Mezi
původně českými, ale i německými obyvateli jsou hranice patrné v okolí Č. Krumlova, Kaplice a Trhových Svinů.
Avšak v okolí Borovan je jednoznačný doudlebský dialekt.
Každý občan se cítí být součástí obce nebo města, kde
žije. Na jihočeském venkově
žijí mnohé rody v jedné obci
i několik staletí. Neodmyslitelně k tomu patří farnost,
kterou tvoří svazek několika
vesnic pod jediným kostelem,
farou a školou. Doudlebsko
by podle současnosti mělo mít
dvanáct farních obvodů. Pod
Besednici spadá Dobrkovská Lhotka, Nesměň a Malče.
Právě v kostelích se odehrávaly velmi důležité okamžiky
v životech obyvatel jako svatby, křtiny a pohřby. Ale i zde
se oznamovala různá nařízení
a vyhlášky. Lidé tu kolektivně prožívali výroční slavnosti
a zábavy, předváděli sváteční kroje. Po bohoslužbách pak
probírali různé osobní, hospodářské i politické záležitosti
v hospodě.
Život na venkově se však během 20. století velmi změnil.
Původní obřady přestaly plnit
své poslání a lidová kultura se

svými obyčeji, zvyky a tradicemi převzala spíše zábavnou
funkci. I tak je příjemné, že se
udržují, oživují a nezanikají.
Jan Šimánek v knize „Doudlebsko od jara do zimy“ místní
lidovou kulturu posbíral, převyprávěl a sepsal. Díky ní je
možné některé obyčeje a zvyky oživit a připomenout. Besednici zmiňuje v souvislosti
s kameníky, protože kraj kolem Trhových Svinů a Besednice byl plný balvanů dobré
žuly a krystalických břidlic.
Na Velký pátek se lidé chodívali modlit ke skalní skupině
na vrcholu Besednické hory,

k balvanům s údajnými obětními mísami pohanských předků. Křížky z proutí se do polí
nepřipravovaly brzy ráno jako
jinde, ale až odpoledne po třetí hodině v době, kdy Ježíš
Kristus zemřel. Tradiční stravou v Besednickém okolí byla
polévka kyselka nebo zelnice,
z knedlíků dosáhly velké popularity drbáky ze syrových
brambor a buchty z vařených
brambor a žitné mouky, které
prý šokovaly lidi z jiných krajů
svou tuhostí.
O dalších a jiných obyčejích se
můžete dozvědět na pokračování besedy na podzim v říjnu.

Tradiční Čtenář roku 2019
se měl konat v březnu, měsíci knihy a čtenáře. Vzhledem k okolnostem se udělení
ocenění odložilo na 8. června
a proběhlo v obřadní síni úřadu
městyse. Nejlepší čtenářkou je
opět paní Zdeňka Jirkalová,
a to již po osmé. Tentokrát stačila přečíst společně s manželem 190 knih. Na druhé pozici je paní Milena Doubravská,
která také přesáhla stovku 102 tituly. Za muže si převzal
ocenění pan Miroslav Nechyba za 75 titulů a za dětské čtenáře opět Liliana Moravčíková za 30 přečtených knih (ta
si převzala dárek až v knihovně.) Oceněným předávala dárky paní starostka Ing. Alena
Koukolová. Společně jsme si
poslechli zajímavosti z knihy
o Boženě Němcové v podání
Hany Červinkové a slavnostní předávání zakončil David
Pešek houslovou Vivaldiho
skladbou. Ještě se zmíním, že
nejžádanější v loňském roce
byla kniha od současné autorky Radky Třeštíkové - To prší
moře.
Noc s Andersenem - i tato
celostátní akce se přesunula
na 9. října. Věřím tomu, že se
s dětmi z třetí třídy v knihovně
sejdeme.
Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás se nenaplnila, protože děti nenakreslily
žádné obrázky pro tuto soutěž.
Dostala jsem jen několik obrázků z mateřské školky. Za to
jim moc děkuji, ale bohužel
nebyl žádný vybrán. Snad se
zadaří příští rok, budu se těšit.
Vyhlašování témat na příští
rok bude již na konci října.
Nemohu vynechat Pasování
prvňáčků, které bych ráda uskutečnila na začátku září po zahájení nového školního roku.
Podzimní akce ještě upřesníme
v dalším vydání zpravodaje.
Přeju všem hezké léto a těším
se na vás v knihovně.
Libuše Vontorová
(Pokračování na straně 6)
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122 let Četnické stanice - II. část
starou Marii Šilhovou, obě
z Besednice, za což obdržel
pochvalu od ministra vnitra
a odměnu 500 Kč.

Záznamy
významných
událostí

5. 2. 1935
Přišel do Besednice z Četnické
stanice Nové Údolí štábní strážmistr František Sýkora. Od 1. 7.
1946 se stal velitelem Stanice SNB Besednice v hodnosti vrchního strážmistra. Sloužil
zde až do 14. 5. 1949, kdy byl
přemístěn na OV Kaplice jako
2. důstojník (funkce nikoli hodnost). Jeho manželka Marie,
roz. Meislová, pocházela z obce
Neuthal - Horní Planá a později pracovala jako kuchařka
v kuchyni ZDŠ. Manželé zůstali v Besednici po celý zbytek života. Po odchodu ze služby pracoval František Sýkora
v.stržm.v.v. jako účetní JZD
Besednice. Byl členem Mysliveckého sdružení Besednice.

27. 7. 1919
Byl pro vyzvědačství zatčen
Ludvík Kokeš z Regensburku v Německu a dodán posádkovému velitelství v Českých
Budějovicích.
Dále bylo předáno vojenskému velitelství v Českých Budějovicích větší množství
zbraní, které byly zabaveny
místnímu obyvatelstvu na základě zvláštního nařízení.
13. 3. 1921
Přívrženci církve československé zamýšleli zabrat zdejší římskokatolický kostel. Stanice byla proto posílena o dva
muže ze stanice Římov, a protože se očekávaly větší nepokoje, byl dočasně přivelen
do 9. dubna 1921 ještě další
četník. K zabrání kostela však
nedošlo, situace se uklidnila
a k narušení veřejného pořádku rovněž nedošlo.
Následkem sešlosti domu
Matěje Papouška a špatného
ubytování četnictva, přesídlila četnická stanice z rozkazu
Zemského četnického velitelství dnem 1. 12. 1921 do nové
obecní budovy v Besednici
čp. 52.
3. 7. 1927
Na oslavu desátého výročí
bitvy u Zborova byl vyvěšen
na zdejší stanici od 1. 7. 1927
od 12 hod. až do dne 3. 7. 1927
do 8 hod. státní prapor. Dne
2. července 1927 bylo oslaveno desáté výročí bitvy v četnických kasárnách přednáškou velitele stanice (v.stržm.
Stanislav Holý). Velitel vysvětlil význam bitvy u Zborova pro československý národ
a zvláště vzpomenul padlých
hrdinů, kteří obětovali své
životy za osvobození vlasti
a národa.

Četnická stanice Nové Údolí. Štábní strážmistr František Sýkora
nar. 22. 8. 1895, zemřel v roce 1970 a jeho manželka Marie
Sýkorová nar. 24. 12. 1901, zemřela rovněž v roce 1970.
9. 10. 1928
Při zřícení novostavby pětiposchoďového
železobetonového domu na Poříčí v Praze,
zahynulo z Besednice 7 osob
a z Nesměně 4
osoby. Všichni byli živitelé rodin. Neštěstí způsobilo
v kraji zahynulých i v celé republice velký rozruch. Rodinám postižených byla poskytnuta, na základě vyšetření
majetkových poměrů četnictvem zdejší stanice, ihned státní podpora a v jejich prospěch
byly pořádány sbírky.

18. 10. 1928
Konal se hromadný pohřeb
obětí katastrofy
za účasti obyvatelstva celého kraje. Rakve
se zahynulými
byly uloženy
do společného
hrobu na besednickém
hřbitově.
23. 7. 1929
Strážmistr Bohumil Trnka zachránil od utonutí na řece Malši, s nasazením vlastního života, dvacet roků starou Marii
Levou z Besednice a dne 1. 9.
téhož roku patnáct roků starou
Anežku Markovou a 18 roků

21. 5. 1938
V důsledku napjaté politické
situace v pohraničí, vyvolané vystupňovanou nacistickou
propagandou a pro soustavné
porušování veřejného pořádku
v tzv. zněmčeném území, byla
povolána Stráž obrany státu
k ochraně státních hranic. Praporčík František Hajný s deseti
členným družstvem složeným
ze záložníků z obce Besednice
nastoupil do předem vytyčených pozic druhého obranného
sledu u obce Bělá, okr. Kaplice. Během měsíce června byli
záložníci postupně propuštěni
a nahrazeni příslušníky finanční stráže. Praporčík Hajný se
vrátil na stanici 9. 8. 1938.
14. 9. 1938
Stráž obrany státu byla povolána opětně k ochraně ohrožených hranic. Strážmistr František Sýkora odešel s 12 členným
družstvem do určených pozic
severně od obce Cetviny, okr.
Kaplice, ležící těsně na rakouských hranicích.
(Pokračování na straně 11)
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122 let Četnické stanice - II. část
(Dokončení ze strany 5)
Dne 21. 9. 1938 byla obec Cetviny v poledních hodinách napadena soustředěnými ozbrojenými ordnery z rakouského
území. Při tomto přepadu bylo
zajato 5 četníků, 6 finančníků,
větší počet civilních antifašisticky smýšlejících osob a všichni byli zavlečeni na rakouské
území. Z besednického družstva
byli zajati záložníci Jan Vitoušek a Jan Marek. Stalo se tak při
odchodu z hostince odkud odnášeli oběd pro družstvo do jeho
pozic. Po měsíčním věznění
v rakouských žalářích, se vrátili
do svého domova.
Dne 22. 9. 1938 v boji s ordnery padl dozorce finanční stráže
Václav Klimeš a byl těžce zraněn četař Karel Boneš od 1. pěšího pluku z Českých Budějovic. Oba příslušníci družstva

SOS Tichá, byli vysláni na pomoc bojujícím příslušníkům
SOS v Cetvinách. (poznámka
autora)
24. 9. 1938
Vyhlášení všeobecné mobilizace bylo obyvatelstvem přijato s důstojným klidem. Nástup
záložníků i svod evidenčních
koní byl proveden hladce.
Pouze rolník František Vach
z Besednice čp. 59 odepřel
odevzdat svého evidenčního
koně a muselo býti proti němu
zakročeno udáním.
15. 10. 1938
Byla zřízena prozatímní stanice v Mohuřicích. Obec Mohuřice, obec Keblany s osadou Dobrkov, obec Slavče
s osadou Zaluží a osada Dolní
Lhotka patřící k obci Besednici byly vyňaty ze zdejšího

dohlížecího obvodu. Výměnou za to bylo do zdejšího obvodu zapojeno z politického
okresu kaplického obec Soběnov s osadou Přísečno později i osada Smrhov, obec Pusté
Skaliny se samotami Zikeš,
Dub, Vila u nádrže a elektrárna na řece Černé.
15. 3. 1939
Násilné obsazení celého území republiky německou brannou mocí vyvolalo ve zdejším obyvatelstvu zdrcující
dojem. Stanice se o tom dozvěděla z rozhlasové zprávy.
Po shromáždění všech příslušníků v kasárnách a po zničení tajných a důvěrných spisů,
byly příští události očekávány
s napětím. Vzhledem k tomu,
že stanice leží mimo hlavní komunikační spoje, neprošla obvodem žádná okupační

jednotka. V obci Soběnově
v dopoledních hodinách byla
odzbrojena finanční stráž skupinou uniformovaných ordnerů, kteří měli v plánu odzbrojit i zdejší příslušníky stanice,
ježto se vyptávali obyvatelstva
v Soběnově na nejkratší cestu do Besednice. Před nastoupením cesty do Besednice ale
uspořádali v Soběnově v hostinci pitku, která se protáhla do pozdních hodin, a proto
od cesty do Besednice upustili.
Konec 2. části.
JUDr. Jiří Císař
Zdroje:
Památník Četnické stanice
Besednice
Staniční kniha Četnické
stanice Besednice
Soukromý archiv
Vladimír Malý Malonty

V knihovně jsme besedovali a odměňovali
(Dokončení ze strany 4)
V této pohnuté době bych ráda
vzpomněla na kolegyni a dlouholetou učitelku paní Hanu
Hubenou, která nás opustila
11. března po těžké nemoci.
Působila v knihovně od sedmdesátých let až do roku 2010,
téměř 40 let. Byla nejdéle působící knihovnicí v celé historii knihovny. Společně jsme

Vzpomínka na knihovnici
s Hankou vedly knihovnu
od roku 2004. Na té naší společné cestě jsme se sehrály tak,
že jsme byly v roce 2006 vyhlášeny jako nejlepší knihovna Jihočeského kraje a obdržely jsme ocenění. Byly jsme
pozvané, abychom z rukou
tehdejšího ministra kultury

Knihovnice Hana Hubená a Libuše Vontorová.

Martina Štěpánka v sídle Národní knihovny České republiky v Praze ve Zlaté kapli
v Klementinu, toto ocenění
převzaly.
Hanka měla ráda tvůrčí lidi
kolem sebe a přitahovala je
svou bezprostředností a humorem. Dokud jí zdravotní stav

dovolil, chodila do knihovny
nejen jako čtenář, ale občas
vypomohla svou přítomností. Dokonce myslím, že v roce
2016 jsme společně s dětmi
spaly při noci s Andersenem.
Určitě mne bude doprovázet
ve vzpomínkách do konce mé
knihovnické činnosti.
Věnujte jí tichou vzpomínku,
děkuji.
Libuše Vontorová

Vyhlášení nejlepší knihovny Jihočeského kraje v roce 2006.

Čer ven 2020
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Na letošní školní rok budeme dlouho vzpomínat
Letošní školní rok je skoro
za námi a byl opravdu plný
změn. Průběžně vás o nich informujeme na našich webových stránkách i zde ve zpravodaji. Dočetli jste se tak nejen
o novinkách v budově školy,
ale i o akcích, které žáci školy
absolvovali.
Co jsme opravdu nečekali je,
že zápisy do školy i školky letos proběhnou v naprosto nové
podobě – zcela bez přítomnosti dětí a rodičů. Děkujeme
všem za trpělivost a těšíme
se, že naše plánované setkání
17. 6. s budoucími prvňáčky
a jejich rodiči bude už bez větších omezení. Také nás čeká
pasování předškoláčků na školáky dne 24. 6. 2020.
Stejně jako zbytek republiky
i provoz školy byl ovlivněn situací s výskytem koronaviru. Škola byla od 11. 3. zcela uzavřena pro osobní přítomnost žáků.
Ještě před pozastavením všech
akcí, stihli šesťáci s doprovodem vyrazit na hokejový zápas.
Vstupenky nám na zápas mezi
ČEZ MOTOR České Budějovice a HC Slavia Praha zajistil
pan Vlk, kterému za to moc děkujeme. Fandili jsme natolik, že
MOTOR vyhrál 12:1.
Během této uzavírky školy

Renovace a vylepšování ve škole.

Šesťáci fandí Motoru.
probíhala výuka nejdříve offline (zadávání úkolů prostřednictvím webových stránek
školy – vypracované úkoly zašlou žáci/rodiče e-mailem vyučujícímu, který odešle zpět
komentář a hodnocení, popř.
formou videí na Youtube),
později online (setkání na dálku v reálném čase, vyučující prostřednictvím aplikace
Microsoft Teams látku vysvětluje a komunikuje se žáky, odpovídá na jejich dotazy).

I když zpočátku v některých
tato forma komunikace vyvolávala obavy, po velice krátké
době ji používali všichni učitelé bez rozdílu věku nebo vyučovaných předmětů a zároveň
i žáci a jejich rodiče. Software
firmy Microsoft bude v příštím školním roce více zaváděn
do výuky, žáci zdarma získají
licenci na Office365 i pro domácí použití.
Snažili jsme se zpestřit komunikaci s žáky i neobvyklými

úkoly a připomínkami významných dnů – Den Downova syndromu, Den včel, tvorba
animovaného videa, a další.
Zejména pro žáky 1. stupně
a děti ze školky připravily paní
učitelky Stezku Žabáka Kvaka. Děti nejen prošly zajímavými stanovišti v Besednici
a blízkém okolí, ale zároveň
plnily úkoly na místě a posléze
i umístily své fotografie na internetové nástěnce.
(Pokračování na straně 8)

Co je internet - 4. třída v době koronaviru.
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V období koronaviru se ve školce nezahálelo
V měsíci březnu byla MŠ uzavřena zřizovatelem, městysem
Besednice, z organizačních
důvodů – COVID 19. V době
uzavření MŠ probíhal ve třídách úklid, dezinfekce hraček
a čištění koberců.
Byly odeslány výtvarné práce
dětí do soutěží: Svět očima dětí
– 17. kolo soutěže Ministerstva

vnitra ČR. Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je
prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí
prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Mateřská škola spadala do I. kategorie a měla téma
Integrovaný záchranný systém.
Pro inspiraci měly děti možnost

si 5. 3. 2020 užít dopoledne
na hřišti ZŠ s dobrovolnými
hasiči z Besednice. Tímto děkujeme za názornou ukázku
hasičských aut a techniky. Největším zážitkem pro děti byla
projížďka v hasičském autě.
Děti poté ve školce malovaly
hasičská auta a obrázky putovaly poštou do Prahy.

Účast v další soutěži, kterou
pořádají Lesy ČR s.p., nám
zprostředkovala paní Vontorová z knihovny městyse Besednice. 10. ročník výtvarné
soutěže Lesy a příroda kolem
nás. Děti malovaly obrázky
na téma: Jaký les se ti líbí?
Člověk a les.
Zdeňka Huťová

Na letošní školní rok budeme dlouho vzpomínat
(Dokončení ze strany 7)
V době uzavírky školy, která
nám bez dětí přišla prázdná,
jsme se rozhodli pustit do všelijakých renovací a vylepšování, aby se nám všem ve škole líbilo. Z našich fotografií
si můžete udělat představu
o tom, jak to u nás vypadalo.
Od 25. května je škola otevřena pro žáky prvního stupně.

Žáci druhého stupně dochází od 8. června na konzultace. Někteří žáci ale zůstávají
doma a i nadále se účastní online výuky, nově jsou zavedeny i hodiny s rodilým mluvčím
anglického jazyka.
Mateřská škola obnovila svůj
provoz 25. května. V létě bude
uzavřena od 7. 7. do 14. 8. 2020.
Vše zakončíme v posledním
červnovém týdnu předáním

vysvědčení. Během prázdnin
bude otevřena kancelář školy – přesný rozpis provozních
hodin najdete na webových
stránkách školy.
Děkuji rodičům i žákům
za spolupráci v situaci, která pro nás všechny byla nová.
Snažili jsme se vyvážit požadavky na žáky a to, že někteří
neměli technické možnosti se
k hodinám připojit.

Děkuji zároveň všem kolegům, kteří pracovali často nad
rámec svých pracovních povinností – práci, kterou běžně
dělají, nahradili prací zcela novou, kterou se také museli učit.
Přeji všem příjemné prožití
léta, hodně zdraví a těším se
na shledání v novém školním
roce.
Ing. Eva Tomášková,
ředitelka školy
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Děti se kontaktovaly přes internet. A bylo veselo
Pro děti bylo každý týden připraveno na webových stránkách téma s básničkami, písničkami, pracovními listy,
pohybovými a výtvarnými činnostmi. Věříme, že si tím děti
krátily dlouhé chvíle doma
po dobu, co byl omezený pohyb venku a návštěv. Děti
se s paními učitelkami mohly setkat přes aplikaci Teams.

Některé děti se styděly, jiné si
sdělovaly své zážitky, ukazovaly obrázky a pracovní listy.
Každopádně jsme si to všichni
užili a i se zasmáli.
Provoz školky byl opět obnoven 25. 5. 2020. Shledání dětí
ve školce bylo po tak dlouhé
době velmi radostné. Z celkového počtu 43 dětí se jich přihlásilo 22. V pondělí 1. 6. 2020

jsme si Svátek dětí společně
užili na zahradě MŠ. Pro děti
byly připraveny soutěže jako
např. překážková dráha z velkých plastových kostek, kruhy, přecházení po laně, trampolína, skákací panák, závody
s tatrami, vozítky, hra s padákem a kuželky. Počasí nám
přálo a užili jsme si krásné dopoledne. Každé dítě dostalo

jako odměnu obrázek a sladkost, kterou nám věnoval Kulturní a zábavní spolek Vltavín,
za kterou děkujeme.
Na konci června čeká děti krátká besídka a loučení s předškoláky na zahradě MŠ a Vítání občánků, na které již pilně
nacvičujeme.
Zdeňka Huťová,
vedoucí učitelka MŠ

Ve školní jídelně jsme již začaly vařit
Ve středu 11. března 2020
jsme naposledy vařily pro ZŠ
a 12. března 2020 pro MŠ.
Od pátku již bylo vše uzavřeno. Nikdo netušil, jak dlouho
tento stav potrvá. My jsme se
rozhodly, že tento čas využijeme a uděláme si v kuchyni „menší úpravy“. Nejdříve
jsme začaly brousit a natírat
veškeré kovové regály a radiátory. Pak když jsme byly ujištěny, že tento stav „nevaření“
potrvá déle, pustily jsme se
do větších úprav. V kuchyni,
a hlavně ve skladech a chodbách nás neustále trápí vlhko
a s tím spojené opadávání omítek. Tak jsme začaly seškrabávat vrchní omítky u zdí, které

byly v havarijním stavu. Několikrát se nám podařilo dostat
se až na cihly. Když jsme vše
připravily, nastoupili zaměstnanci z našeho městyse pan

Jan Miller a pan Josef Šindelíř, kteří provedli veškeré zednické práce. My jim za to moc
děkujeme. Pak nastal čas opět
pro nás. Penetrování a bílení už

byla ta příjemnější část. Týden
před otevřením školy a školky
jsme provedly velký úklid.
Za finanční účasti našeho zřizovatele, městyse Besednice,
proběhla 14. května 2020 dlouho plánovaná výměna vchodových dveří a okénka ve vstupní
chodbě – zakázku realizovala
firma Aluplast Kaplice.
Dne 25. května 2020 jsme konečně začaly vařit, i když zpočátku jenom pro děti z MŠ
a žáky prvního stupně.
1. června 2020 jsme pro naše
děti k jejich svátku připravily hamburgery, sušenky
a meloun.
Martina Šindelířová,
vedoucí školní jídelny

Svíčkovou, tak tu máme nejraději
Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem
Na přípravu naší svíčkové potřebujeme:
hovězí maso (plec), slaninu, halali (zavařená zeleninová směs
na přípravu svíčkové omáčky), přidáme čerstvou mrkev a petržel, cibuli, smetanu, mléko, olej, hladkou mouku, máslo, brusinky.
Připravíme si suroviny:
Nejdříve omyjeme maso vodou, nakrájíme na větší kusy a prošpikujeme slaninou. Poté si připravíme základ na svíčkovou.
Na oleji orestujeme cibuli s čerstvou mrkví a petrželí nastrouhanou na jemno a halali. Opečeme maso ze všech stran. Podléváme horkou vodou. Vaříme do změknutí. Maso vyndáme. Základ dolijeme vodou podle potřeby. Zahustíme jíškou z mouky
a mléka. Přidáme smetanu a máslo. Za stálého míchání dochutíme solí, cukrem, octem... Provaříme a přecedíme přes síto
do gastronádoby. Maso nakrájíme na porce podle norem.

Houskový knedlík je náš domácí:
Zaděláme si těsto z 15 kil hrubé mouky, vajec, mléka + kvásku,
soli a rohlíků na kostičky. Těsto zaděláváme ve velkém robotu.
Necháme kynout a vyválíme knedlíky. Vaříme je v páře v konvektomatu. Po vyndání potřeme knedlíky olejem a po vychladnutí krájíme na kolečka.
K této pochoutce přidáváme i brusinky.

Toto jídlo je velmi oblíbené u našich žáků, kteří se předhánějí,
kdo sní více knedlíků.
Za školní kuchyni Jana Schwarzová
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Žabák Kvak vzkazuje: Jsem rád, že si v tak těžké
době dokážeme vážit toho, co máme okolo sebe
Paní učitelky z Mateřské a Základní školy v Besednici pro
své žáky připravily Interaktivní naučnou stezku s žabákem Kvakem. Cílem bylo, aby
si žáci i děti na chvíli odpočinuli od náročné domácí výuky
a užili si příjemný den v přírodě. Stezka byla pro rodiče
s dětmi připravená po dobu
pěti dní a bylo na každém, kdy
se na stezku vydá.
Začátek stezky se nacházel
na místním koupališti, kde děti
plnily první úkol. Měly do písku nakreslit svoji maminku.
Hřiště pro plážový volejbal
se tak na chvíli změnilo v koláž krásných portrétů našich
maminek.
Na trase pro děti čekaly i vzdělávací aktivity. Díky QR kódům se děti mohly přenést
do zvířecí říše a poslechnout
si hlasy zvířat, které mohou
v lese potkat. Na dalším stanovišti se naopak zaposlouchaly
do ptačího zpěvu. Zajímavosti
se také děti dozvěděly u mraveniště, kde opět pomocí QR
kódu mohly nahlédnout, jak to
v mraveništi chodí.
Na návštěvníky naší stezky
čekaly i dva sportovní úkoly.
Mohli si zacvičit na anglickou písničku - Head, shoulder, knees and toes, která byla

pro školkové děti připravená o budově, která nestojí rovi v české verzi - Hlava, rame- ně – a to je šikmá věž v Pise.
na, kolena, palce. Nebo si za- Jejich úkolem zde bylo postavit co nejvyšší věž z kamenů.
soutěžit v hodu šiškou na cíl.
Na trase byly připravené i dal- Na tomto stanovišti tak vzniklo besednicší úkoly zaměřené na tvoInteraktivní naučná ké Stonehenge. Posledním
ření. U lesní
cesty měly děti stezka žabáka Kvaka úkolem, kde
děti zanechaza úkol postavit domeček pro mechového ly svůj výtvor, bylo stanovišskřítka a v poslední den stez- tě, na kterém tvořily své jména
ky zde vyrostla lesní osada do- z přírodnin.
mečků malých i velkých roz- Nebyla by to opravdová stezměrů. Na stanovišti, kde děti ka, kdyby děti na konci nepozorovaly, že stromy neros- musely hledat Kvakův potou rovně, se také dozvěděly klad. Ten byl ukrytý na místní

střelnici, kam děti dovedly fáborky. V truhle se ukrývaly
drobnosti a každý, kdo zvládl
stezku projít, si mohl vybrat
malý dáreček.
Kvakův vzkaz na závěr: „Jsem
rád, že si v tak těžké době dokážeme vážit toho, co máme
okolo sebe. A to je naše příroda. Určitě jste si dnešní den
užili a bude pro vás inspirací.
Možná jste dnes někteří přišli
na to, že v přírodě je stále co
objevovat. A vy máte jedinečnou možnost se objeviteli stát.
A pozor! Nic to nestojí!“
Mgr. Irena Hubená
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Pro aktivní využití volného času je zde pro vás
KOHOUTEK
Aktivní využití volného času v oblasti hudby, tvoření, tance,
sportu a cizích jazyků pod soukromým odborným vedením
učitelek ZŠ a MŠ Besednice.

Nabízené aktivity pro školní rok 2020/2021:
Hra na zobcovou flétnu, sborový zpěv, tvořivý
kurz, taneční kroužek, hravá angličtina, florbal
Pár slov o jednotlivých kroužcích:
1. Hra na zobcovou flétnu – děti se naučí správnému dýchání
a artikulaci při hře, učí se hrát lidové písně, renesanční, barokní
či moderní skladby, hru sólo i v souboru. Později se mohou učit
na flétnu altovou či tenorovou. Děti se učí ve skupině 3-4 hráčů. Náplň učiva je podobná ZUŠ, zúčastňujeme se i přehlídek
a soutěží.
2. Sborový zpěv – výběrová skupina zpěváků ZŠ (gymnázia).
Děti zpívají lidové, folkové i jiné písně ve vícehlasém provedení.
Vystupují při různých příležitostech, pravidelně například v Domově seniorů ve Chvalkově. Přihlásili jsme se na naši první soutěž, která se bohužel nekonala kvůli koronavirové situaci. Chystáme společná trička a různá vystoupení.
3. Tvořivý kurz – děti navštěvují již několik let. Získají základy
kresby, malby, keramiky, případně grafiky. Pracují s tužkou, uhlem, rudkou, suchým a mastným pastelem, tuží, vodovými a anilinovými barvami, temperami, seznamují se s netradičními technikami. Vytvářejí také prostorové a kolektivní práce. Klademe
důraz na fantazii, výtvarný proces, prožitek, vlastní pojetí a tvořivost (nikoliv vytváření stejných výrobků podle šablon). Získali
jsme mnohá ocenění ze soutěží – největším úspěchem bylo stříbrné pásmo v krajském kole a postup na celorepublikovou výstavu ZUŠ (výtvarná řada Sklizeň).
4. Taneční kroužek – rozvíjí rytmické cítění a pohybové dovednosti. Děti tančí sestavy, nejčastěji s prvky fitness dance. Postupně zvyšujeme náročnost sestav, ale hlavním cílem je radost z pohybu. Pravidelně vystupujeme na místních akcích.
5. Hravá angličtina – rozšiřuje slovní zásobu a porozumění základním slovům a frázím, dává důraz na praktické využití anglického jazyka v každodenním životě. Výuka je vedena hravou
formou, podporuje tvořivost, hudební a pohybovou složku osobnosti dětí – anglické písničky, pohádky, říkanky, flashcards, práce na interaktivní tabuli, pracovní listy, pohybové a zážitkové
hry a aktivity. Hlavním cílem je, aby se děti pro jazyk nadchly
a učily se ho se zájmem a chutí a aby se na další hodiny těšily.
6. Florbal – kroužek navštěvují převážně kluci z 1. a 2. stupně
a mateřské školy. Na začátku 1. pololetí se nám ale podařilo dát
dohromady i tým dívek, tak doufejme, že nečekaná a dlouhá přestávka naše děvčata od florbalu neodradí. Kroužek je zaměřený
na všeobecnou sportovní přípravu. Hrajeme míčové hry, soustředíme se na kondiční přípravu a nezapomínáme ani na zdravotní

stránku – správný postoj při držení hole, přiměřená zátěž. Důležitým faktorem celého kroužku je týmový duch. Snažíme se
si hru užívat a pracujeme na tom, aby nás prohra nesrazila, ale
spíše posunula dál. Účastníme se pravidelných florbalových turnajů v Kaplici a Českých Budějovicích, přátelské zápasy si čas
od času zahrajeme s Velešínem a Malonty. Díky finanční pomoci místních obyvatel a firem v Besednici i v okolí pracujeme
na tom, aby náš tým Kohoutů od září mohl obléct nové dresy.
7. Gymnastika – pod vedením Mgr. Zdeňky Kohoutové, t.č.
na mateřské dovolené. Proto se kroužek ve školním roce 2020/2021
konat nebude.
Rády bychom poděkovaly městysu Besednice, který nás velmi
podporuje. Vážíme si toho a těšíme se na další roky vzájemné
spolupráce, stejně jako na všechny děti, které aktivně tráví svůj
volný čas a dělají nám všem radost svým uměním.
Mgr. Lenka Brothánková a Mgr. Irena Hubená, KOHOUTEK
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Číslo 32

Charitativní akce „MaRUNka běh 2019“
Nesmírně si vážíme daru
ve výši 34 760 Kč, který Autis
Centru věnovala rodina Marušky Jarošové. Našemu centru

Maruška pomáhala a starala
se s velkou ochotou a pečlivostí o děti s autismem. Maruška však nečekaně odešla

z tohoto světa. Besednickým
MaRUNka během si nechceme připomínat její odchod,
ale naopak si připomenou to,
jaká Maruška byla. Maruška
vždy myslela na druhé, snažila se pomáhat všem kolem
sebe a měla dar spojovat lidi.
Maruška ráda běhala a zajímala se o charitu. MaRUNka běh
může pokračovat v její započaté práci, které se chtěla věnovat i v budoucnu.
Výtěžek MaRUNka běhu bude
použit na speciální vybavení

4. července
5. července
5. července

18. července
1. srpna
8. srpna
29. srpna
září
září
18. září
19. září
26. září
3. října
3. října
3. října
4. října
10.-11. října
18. října
listopad
14. listopadu
29. listopadu
23. prosince

Fotbalový turnaj o pohár starostky
městyse Besednice v malé kopané
Pouťová diskotéka
Besednická pouť
Poutní mše svatá od 11.00 hodin
v kostele sv. Prokopa - celebruje
generální vikář českobudějovické diecéze
Mons. ThLic. David Henzl
Memoriál Vratislava Nováka
v hasičském sportu
Letní posezení s Kašovankou a Tabascem
Volejbalový turnaj
Dětský den s hasiči
40. ročník Střeleckého memoriálu
Václava Papouška
Zájezd pro seniory
Divadelní představení LOVE ... SORRY
Charitativní běh Marunka
Výlov koupaliště s kulturním programem
XXXIX. ročník Setkání heligonkářů
– od 10 hodin Kladenská heligonka
Pietní akt u pomníku obětem katastrofy
„Na Poříčí“ – od 12.00 hodin
Přehlídka heligonkářů – od 13 hodin
Drakiáda
Okresní výstava drobného zvířectva
(10. října 9 –17 hod., 11. října 9 – 12 hod.)
Vystoupení kapely Babouci
Čaj o páté
3. obecní bál
Rozsvícení vánočního stromu
Živý Betlém u kostela sv. Prokopa

Muzeum městyse Besednice
1. května – 31. října 2020
Expozice Plk. Vojtěch Smolík DFC,
Expozice Civilní obrany

Na další ročník, který se bude
konat 19. 9. 2020 Vás tímto
srdečně zveme.
BcA. Martina Pulcová

Kontakty

Plán akcí na II. pololetí 2020
4. července

stacionáře pro dospívající
a dospělé klienty s autismem,
o které se Maruška starala.
Výstavba stacionáře v Autis
Centru bude započata v roce
2020. Klientům, kterým Maruška pomáhala, tak MaRUNka
běh pomůže i v budoucnu.
Mgr. Milena Urbanová,
ředitelka

MĚSTYS BESEDNICE

Ing. Alena Koukolová
(starostka)
tel. 725 793 512
Marie Brunová
(referent, účetní, majetek, pozemky)
tel. 602 614 730
Hana Švarcová
(referent, matrika, pohřebnictví, odpady)
tel. 725 964 476

Úřední hodiny:
Pondělí
Středa

8:00-12:00
8:00-12:00

13:00- 17:00
13:00- 17:00

POŠTA PARTNER - Věra Ševčíková - Tel. 601 152 355
Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30-11:30
7:30-11:30
7:30-11:30
7:30-11:30
7:30-11:30

14:00-17:00
14:00-18:00
14:00-16:00

ORDINACE OBVODNÍ LÉKAŘKY V BESEDNICI
Úterý
Čtvrtek

13:00-15:00 objednávání léků
v ordinaci přítomna sestra
7:00 - 8:00 odběry
8:00 -12:00
12:30-15:00
11:00 -12:00 výdej léků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BESEDNICE
ZŠ kancelář - 778 015 833
ZŠ ředitel - 778 015 834
www.zsbesednice.cz

Mateřská škola - 778 015 830
Školní jídelna - 778 015 831

Blahopřejeme
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří slaví narozeniny
v měsíci červnu, červenci, srpnu a září.
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
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