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SPECIÁL

Rok 2020 v našem městysu
Vážení spoluobčané,
je mi velkým potěšením, že jsme i letos mohli vydat druhé vydání zpravodaje speciál „Rok 2020
v našem městysu“ a že právě ten se dostal do Vašich domácností. Myšlenka tohoto vydání je stejná jako minulý rok... informovat občany Besednice, Malče, Bídy a Bud o dění v našem městysu.
Ing. Alena Koukolová, starostka městyse

Rozpočet
příjmy
výdaje
financování

schválený rozpočet 2020
18 750 000
22 825 000
3 075 000

skutečnost 2020
32 292 494
35 371 764
3 079 270

schválený rozpočet 2021
18 160 000
25 160 000
7 000 000

Letos se můžeme pochlubit novými změnami na webových stránkách a zřízením
facebookového účtu. Na tyto
sociální sítě průběžně vkládáme nejrůznější informace
z dění v obci, fotografie z realizovaných akcí, inzeráty,
stánkové prodeje a další. Budeme rádi, když se k naší skupině přidáte a získáte tím nejrychlejší informace. Nesmíme
také zapomenout na informování občanů rozhlasem, které
probíhá v průměru až 15 krát
měsíčně.

Zastupitelé
Ing. Alena Koukolová, Ing. Michaela Novotná, Ing. Petr Paťha,
Mgr. Zdeňka Řehoutová, Mgr. Radka Smolíková, Vratislav Brabec,
Stanislav Blecha, Vladislav Havlíček, Jaroslav Klein, Jan Zeman
a Bc. Karolína Kozlová

Konání zastupitelstva v roce 2020:
• pracovní 7 • veřejné 7
Průměrný počet zastupitelů při jednání veřejného zastupitelstva 9,4
Průměrný počet občanů při jednání veřejného zastupitelstva
9,1
Plánovaná veřejná zasedání zastupitelstva v roce 2021
6

Výbory a komise
Finanční výbor
Stanislav Blecha, Petra Smolenová, Ing. Miloslav Sikyta,
Vratislav Brabec, Jan Zeman
Kontrolní výbor
Jaroslav Klein, Vladislav Havlíček, Bc. Karolína Kozlová
Sbor pro občanské záležitosti
Milena Doubravská, Milada Šafránková, Eva Bícová,
Věra Ševčíková, Zdeňka Papoušková, Marie Špulková
a Danuše Šimková
Dotační komise
Ing. Petr Paťha, Martin Řehout jr., Ing. Miroslava Marchalová
Školská rada
Ludmila Paťhová (ukončení předsedy a člena k červnu 2020),
Mgr. Jitka Bláhová (nový předseda), Bc. Karolína Kozlová,
Mgr. Radka Smolíková, Mgr. Lenka Brothánková,
Mgr. Irena Hubená

Věková struktura obyvatel městysu
Celkem 830 obyvatel včetně 11 cizinců.
děti do 15 let
chlapci
dívky

132
62
69

děti 15 - 18 let
chlapci
dívky

33
17
16

dospělí
muži
ženy

665
316
340

Naši nejmenší
děti do 3 let
děti 6-7 let

32
12

Průměrný věk obyvatel – 42,5 let
S radostí Vám také můžeme oznámit, že se nám v roce 2020 narodilo 12 dětí (5 chlapečků a 7 holčiček), přivítali jsme 8 nových
spoluobčánků a oddali jsme 2 šťastné páry.
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Speciál

Základní škola
Asi všichni vnímáme, že tento
rok byl pro studenty a vyučující jeden z nejhorších. Základní vzdělání tato covidová doba
postihla asi nejvíce. I přesto
můžeme být pyšní na to, že

v Besednici prezenční výuka
byla plnohodnotně nahrazena distanční formou. Učitelé
se rychle adaptovali a dětem
se dostávalo kvalitní výuky.
Myslím si, že to bylo a je pro

všechny náročné období. Věřím tedy, že se blýská na lepší
časy a děti se budou moci opět
sejít se svými spolužáky a učiteli osobně. Další informace
o průběhu výuky a pořádaných

akcí v roce 2020 se dozvíte
v příštím vydání zpravodaje.
Máte se na co těšit!!!
Dovolte mi v krátkosti níže
uvést některé zajímavé statistiky:

Počet dětí místních a dojíždějících
Místní

Dojíždějící

Trvalé bydliště

Besednice, Malče,
Bída a Buda

Soběnov

Ločenice,
Nesměň

Sv. Jan
nad Malší

Mokrý Lom

Římov

ČB, Kaplice, Slavče,
Dolní Dvořiště a jiné

Počet žáků 1. stupeň

33

6

10

0

2

2

10

Počet žáků 2. stupeň

32

9

16

7

2

11

4

Celkem

65

15

26

7

4

13

14

79

Počty žáků v období od roku 2016 do 2020

Mateřská školka
Mateřská školka fungovala po celou dobu perfektně.
Při první vlně koronaviru byla
na pár dní uzavřená, ale po nějaké době došlo k jejímu znovuotevření. Našim nejmenším se
dostávala stále kvalitní výuka.
Pořádalo se i několik akcí:
Divadlo z Bedny - Ježčí školka, opékání buřtů na koupališti, Čertovský rej 4. 12. 2020,
plavecký kurz v Českém
Krumlově, Mikulášská nadílka
v ZŠ, vánoční tvoření do domova seniorů Chvalkov, Ježíšek ve školce a mnoho dalších.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ
2019/2020
k 30. 6. 2020

2020/2021
k 31. 12. 2020

3 ženy + 1 na MD/RD

4 ženy + 1 na MD/RD

1 žena

1 žena

9 žen + 2 na MD/RD

9 žen + 3 muži
+ 2 na MD/RD

Asistenti pedagoga SŠ

4 ženy

5 žen

Školní družina

2 ženy

2 ženy

Školní jídelna

3 ženy

3 ženy

3 ženy a 1 muž

3 ženy a 1 muž

Ekonom

1 žena

1 žena

Vedení

2 ženy

2 ženy

Učitelé MŠ
Asistenti pedagoga MŠ
Učitelé ZŠ

Provozní zaměstnanci

Personálně: pracovníci v zaměstnaneckém poměru - včetně zkrácených úvazků

Provoz MŠ:
10 hod/den (6.15 – 16.15 hod)
Personál:
4 učitelky, 1 asistent pedagoga
Stanovená kapacita:
45 dětí, 2 třídy
I. třída Sluníčka
max. kapacita: 28 dětí
(výjimka k počtu dětí ve třídě)
II. třída Berušky
max. kapacita: 17 dětí
Pedagogové:
Zdeňka Huťová, Bc. Michaela
Syrovátková, Jiřina Nováková,
Lucie Kroupová,
Alena Sudíková

Ve školním roce 2020/2021 byl zahájen kroužek předškolní
výchovy ŠIKULKOVÉ

Jídelna
Jídelna v ZŠ a MŠ v Besednici tento rok fungovala bez ohledu
na omezený provoz škol v nouzovém režimu. Celý školní rok
se zaměstnankyně snažily připravovat ta nejlepší jídla a vytvářet
podmínky pro to, aby kvalita stravování byla co nejlepší. Velkým
bonusem byla možnost výdaje oběda do jídlonosičů pro děti, které měly distanční výuku. Došlo k mnoha stavebním úpravám
v kuchyni a bylo instalováno nové výdejní okénko.
Počet uvařených jídel:

pro zaměstnance 3 547, pro děti ZŠ 10 321
a pro děti MŠ včetně svačinek 9 791
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Římskokatolická farnost
V roce 2020 došlo k omezení počtu bohoslužeb v souladu s nařízeními Vlády ČR. Docházelo
k postupnému omezování počtu

osob v kostele. Nyní, od 27. 12.
2020, aktuálně platí 10 % kapacity kostela, tj. 20 lidí při bohoslužbách. V první polovině roku

Kaple betlémská
Zde také došlo ke změně v duchovní správě náboženské
obce církve československé
husitské. Za paní Mgr. Ludmilu Šimonovou nastoupil nový

farář, pan Karel Filip, který se
zasloužil o velkou rekonstrukci celé kaple. Na podzim se konala veřejná slavnost znovuotevření kaple.

celebrovali bohoslužby kněží
z českobudějovického biskupství a od července roku 2020
k nám do kostela začal dojíždět

nový farář, P. Rafael Kaca,
z farnosti ve Velešíně, o kterém
už jste se mohli dozvědět v říjnovém vydání zpravodaje.
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Kultura v obci
Zde si můžete prohlédnout program, který jsme měli připravený pro rok 2020. Bohužel, jak všichni
víte, omezil se z důvodu několika nařízení Vlády ČR. Ale nakonec se nám podařilo některé uskutečnit.
Hasičský bál
Staročeská koleda
„Doudlebsko od jara do zimy“ – beseda s Janem Šimánkem
Maškarní ples (Kašovanka, disco)
Čtenář roku
Noc s Andersenem
Setkání seniorů (folklórní soubor Doudleban a Kašovanka)
Tvoření v knihovně
Velikonoční hody
Trénování paměti v knihovně
Pálení čarodějnic
Stavění májky
Pietní akt u pomníku
Den matek
110 let od povýšení obce Besednice na městys a Setkání
16. května
rodáků (program po celý den, od 14.00 hodin vystoupení kapely
Babouci)
červen
Zájezd pro seniory
6. června
Dětský den s hasiči
6. června
Pojízdné kino
13. června
Běh na Kohout
13. června
40. ročník Střeleckého memoriálu Václava Papouška
13. června
Soutěž pro děti ve střelbě ze vzduchovky
Fotbalový turnaj o pohár starostky městyse Besednice v malé
4. července
kopané
4. července
Pouťová diskotéka
5. července
Besednická pouť
Poutní mše svatá od 11.00 hodin v kostele sv. Prokopa 5. července
celebroval generální vikář českobudějovické diecéze,
Mons. ThLic. David Henzl
13. - 17. července
Mladí hasiči na Vltavě
18. července
Memoriál Vratislava Nováka v hasičském sportu
1. srpna
Letní posezení s Kašovankou a Tabascem
8. srpna
Volejbalový turnaj
29. srpna
Dětský den s hasiči
12. září
40. ročník Střeleckého memoriálu Václava Papouška
září
Zájezd pro seniory
18. září
Divadelní představení LOVE ... SORRY
19. září
Charitativní běh Marunka
25. září
Přesunuté Pasování prvňáčků, nyní druháků
26. září
Výlov koupaliště s kulturním programem
27. září
Výstava výletků klubu Českých staváků Jihočeského kraje
3. října
XXXIX. ročník Setkání heligonkářů a Kladenská heligonka
3. října
Pietní akt u pomníku obětem katastrofy „Na Poříčí“
3. října
Přehlídka heligonkářů – od 13 hodin
4. října
Drakiáda
10. - 11. října
Okresní výstava drobného zvířectva
18. října
Vystoupení kapely Babouci
listopad
Čaj o páté
9. listopadu
"Na Kleť ze všech stran" - beseda v knihovně
14. listopadu
3. obecní bál
29. listopadu
Rozsvícení vánočního stromu, Adventní vytrubování po obci
6.12., 13.12., 20.12. Vánoční hudba z rozhlasu
22. prosince
Adventní koncert v Malči
23. prosince
Živý Betlém u kostela sv. Prokopa
Živý Betlém z rozhlasu + vytrubování "Táhneme s trumpetou
23. prosince
za vánoční kometou"
18. ledna
14. - 15. února
2. března
14. března
18. března
27.–28. března
28. března
1. dubna
4. dubna
24. dubna
30. dubna
30. dubna
květen
10. května

ZRUŠENO
PŘESUNUTO
PŘESUNUTO NA 9.10.2020
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
BEZ ÚČASTNI VEŘEJNOSTI
ZRUŠENO
ZRUŠENO
PŘESUNUTO A NÁSLEDNĚ
ZRUŠENO
ZRUŠENO
PŘESUNUTO NA 29.8.2020
ZRUŠENO
ZRUŠENO
PŘESUNUTO NA 12.9.2020
PŘESUNUTO NA 26.9.2020

ZRUŠENO

ZRUŠENO
BEZ ÚČASTNI VEŘEJNOSTI
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
BEZ ÚČASTNI VEŘEJNOSTI
ZRUŠENO
ZRUŠENO

Speciál
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Muzeum městyse Besednice
V roce 2020 se podařilo rozšířit naše muzeum o některé další exponáty. Do prostor muzea
byla přemístěna expozice vltavínů, která byla dříve na chodbě prvního patra v budově radnice. Vystavené vltavíny jsou
nyní umístěny na průsvitných
soklíkách. Kolekce obsahuje
celkem 47 vltavínů, které pocházejí převážně z těžební lokality kolem lhotecké cesty.
Tržní hodnota vystavených vltavínů byla stanovena ve výši
58 247,-Kč.
Na chodbě muzea bylo osazeno pět nových panelů (tři nové
panely s fotografiemi k Poříčské katastrofě, čtvrtý panel formou koláže připomíná Setkání
heligonkářů, pátý panel zachycuje na několika dobových
fotografiích těžbu žulového
kamene v Slepičích horách).
Zároveň byly instalovány dvě
vitríny obsahující drobné artefakty vztahující se k uvedeným problematikám.
I když to tak na první pohled
nevypadá, vystavuje muzeum
v současné době 97 zapůjčených exponátů od 8 majitelů a 75 darovaných exponátů od 6 dárců. Městys
vlastní 36 exponátů a všechny vystavené vltavíny. Stávající prostory muzea se pomalu

naplňují a už dnes je patrné, že
například problematiku těžby
žulového kamene lze zde prezentovat jen ve velmi omezeném rozsahu. Pokud bychom
chtěli danou tématiku zpracovat důkladněji, což by si nepochybně zasloužila, budeme
muset uvažovat o vhodném
rozšíření zřejmě v jiných prostorách. Vzhledem k stále trvajícím omezujícím opatřením navštívilo během uplynulého roku naše muzeum 20 návštěvníků. Není to nijak ohromující číslo, ale s uvolněním
pohybu lze jistě počítat i se
zvýšeným zájmem.

Knihovna
V loňském pandemickém roce
bylo v knihovně zaregistrováno 69 čtenářů, z nichž 20
bylo dětí. Do knihovny přišlo
1032 návštěvníků a vypůjčilo
si 1468 jednotek (z toho 1345
knih a 118 časopisů).
V knihovně lze zapůjčit i namluvené knihy na CD Náš
knihovní fond obsahuje celkem 5082 knihovních jednotek. Čtenáři si mohou vybrat
z 3 615 knih beletrie a z 1 467
naučné literatury.

Za rok 2020
se uskutečnily
jen 4 akce:

Čtenář roku,
Pasování prvňáčků,
Trénování paměti,
Noc s Andersenem.
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Besednické spolky
Besednice je členem ve spolcích/svazech:
SMO Pomalší, Svaz měst a obcí ČR, Honební společenstvo Besednice, Honební společenstvo Ličov, destinace Novohradsko-Doudlebsko.

Pomalší
je Svazek měst a obcí regionu Pomalší. Jedná se o nepolitickou organizaci, která
sdružuje města a obce, jejichž
katastrální území leží v povodí
řeky Malše. V současné době

je v členství 23 obcí. Svazek
měst a obcí se může pochlubit
novými webovými stránkami,
kde se dozvíte spoustu zajímavých informací.
https://www.pomalsi.cz/

Spolek Vltavín ani tento rok
nezahálel a i přes nejrůznější
omezení se může některými
aktivitami pochlubit. Na začátku roku členové pomáhali s přípravou Masopustu.
V únoru se konal Maškarní
karneval, který si užili nejen
děti, ale i jejich rodiče. Další
plánované akce spolku (Setkání heligonkářů, Den matek, Pálení čarodějnic, Oslavy 110 let od povýšení obce

Besednice na městys a Setkání rodáků s vystoupením
kapely Babouci) musely být
bohužel zrušeny. A nesmíme zapomenout na adventní
akce, které proběhly „trochu
jinak“. O nich se více dočtete
v dalším čísle zpravodaje.
Také došlo ke změně členů
spolku, novými se stali Eva
Smolíková a Jan Zeman.

Zásah trval asi 4 hodiny. Jednotka také vyjela 2x k technické pomoci na žádost zřizovatele. Dále byla nabídnuta pomoc
občanům v karanténě - jednalo
se o nákup základních potravin
a potřeb. Tuto možnost nikdo
z občanů nevyužil. Došlo rovněž k převodu starého zásahového vozidla DA 12 Avia A30,
které však zůstalo v Besednici.
Protiepidemická
opatření
omezila částečně kulturní život, ale i přesto se hasičům
podařilo uspořádat tyto akce:
Hasičský bál, Stavění máje,
Pouťový fotbalový turnaj
a Memoriál V. Nováka v požárním sportu.

Společně s městysem Besednice hasiči uspořádali Dětský
den, který měl hojnou účast.
Za zmínku také stojí přivezení Betlémského světla.

Dále také hasiči spolupracovali při výlovu koupaliště, kde
zajišťovali pomoc při vysátí vody plovoucím čerpadlem.

poté začínají chodit do tělocvičny, kde hrají nejrůznější
hry. Soutěže začínají v dubnu
a končí až v říjnu.
Ale jako i jiné akce, i letos
většinu soutěží překazil nouzový stav. Zúčastnili se jen

3 soutěží (Benešova Hora 9. místo, Omlenice – 4. a 5.
místo v kategorii, Soběnov
– 7. a 5. místo). Za jednotlivce, kteří se zúčastnili Borovanské stovky, můžeme jmenovat Karolínu Síkorovou,

Zuzanu Dychtlovou a Ondřeje Bártu. Naplánovali
také krásný pobyt na vodě,
kdy sjížděli Vltavu z Vyššího Brodu do Boršova nad
Vltavou.

Novohradsko - Doudlebsko
Tento spolek vznikl roku 2016
za účelem propagace a koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu na území Novohradska - Doudlebska. Tato
oblast zahrnuje 49 měst a obcí
včetně Besednice. Na těchto

Kulturní a zábavní spolek
Vltavín

webových stránkách lze najít
tipy na výlety, turistické trasy a další. www.novohradskodoudlebsko.cz.
Facebook:
https://www.facebook.com/
novohradskodoudlebsko

Hasiči
K dnešnímu dni je registrováno 139 členů, z toho 31 dětí, 5
dorost a 103 dospělých.
Sportovní týmy mladších
a starších žáků se i letos zúčastnily řady soutěží, a to zejména
v létě. První krůčky v požárním sportu a přípravě na ostré
závody absolvovaly v letošním
roce nově také mladší děti (kategorie přípravky) pod vedením Karla Šafránka, Jana Syrovátky a Milana Novotného.
JSDH Besednice (JPO V) v letošním roce vyjížděla pouze
jednou, a to 14. 3. k požáru
lesního klestu po mýtní těžbě,
který se rozkládal na ploše cca
1,1 ha a čítal asi 30 ohnisek.

Mladí hasiči
Mladí hasiči pod vedením
paní Dany Síkorové mají
celkem 2 družstva dětí, a to
mladších a starších žáků.
Děti se scházejí celý rok, začátkem ledna pomáhají při
přípravě na hasičský ples,
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Myslivci
Významnou událostí v roce 2020 pro Myslivecký spolek Besednice byly volby výboru a dozorčí rady MS. Tyto volby proběhly
v měsíci červnu.
Složení výboru a dozorčí rady MS po těchto volbách je následující:
Výbor:
předseda: Vladislav Havlíček, místopředseda: Ing. Pavel
Pöschko, myslivecký hospodář: Jan Miller, finanční hospodář:
Ing. Josef Kučera, členové výbor: Zdeněk Čutka, Jiří Jirkal.
Dozorčí rada:
předseda: Milan Složil,
členové dozorčí rady: Václav Odl, Zdeněk Mleziva.
Mysliveckému spolku Besednice se v uplynulém roce podařilo,
i přes nepříznivou situaci zapříčiněnou pandemií Covidu-19,
uspořádat jubilejní 40. ročník
Memoriálu Václava Papouška
v brokové střelbě.
Tento memoriál se konal v měsíci září za hojné účasti členů našeho spolku i pozvaných hostů.
O samotném průběhu této akce
byli občané naší obce podrobně informováni v minulém vydání Besednického zpravodaje. V roce 2020 MS Besednice uspořádal společnou loveckou akci – tradiční Štěpánskou

Rybáři
V květnu 2020 byl v obci založen nový Rybářský spolek Besednice, který má v současnosti 21 členů.
Výbor:
Předseda: Karel Bíca,
Členové výboru:
František Kytka, Jan Panský
Revizní komise:
Jiří Zajíček, Jan Syrovátka,
Městys Besednice
Členský příspěvek 400 Kč/rok
pro dospělého člena, 200 Kč/rok
pro mládež, 100 Kč/rok pro děti.
Již 30. 5. 2020 rybáři uskutečnili společnou brigádu na sečení trávy kolem rybníka Loužník. Do konce roku se sešli ještě
několikrát a starali se o okolí
rybníka. Za všechny doufáme,
že se k nám přidá více členů
a aktivity spolku se stanou naší
zábavou pro volný čas.

naháňku na černou a vysokou
zvěř. Na této naháňce byly uloveny 2 ks černé zvěře.
Členové spolku v minulém
roce odpracovali ve svém volném čase mnoho brigádnických hodin věnovaných zvláště údržbě a opravám stávajících a výstavbě nových mysliveckých zařízení (krmelců, posedů apod.) v honitbě
Besednice. Podařilo se také
osadit cca 1 km silnice směrem na Trhové Sviny modrými odrážkami, které snižují riziko srážky motorových vozidel se zvěří. Dále se podařilo

minulý rok uvést v život prodej zvěřiny zájemcům z řad
široké veřejnosti. V roce 2021
se besedničtí myslivci chtějí zaměřit zvláště na opravy

a zvelebení budovy myslivecké klubovny v lomě. Tato klubovna je často využívaná také
občany naší obce k rodinným
oslavám.
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Rok 2020 v našem městysu

Speciál

Zajímavosti
Tříkrálová sbírka
2020 - 12.409,-Kč
https://www.trikralovasbirka.cz
/vysledky/vysledky-2020/

Rozvezené obědy
pro seniory v režii obce
1 478 ks/rok

Propagační
materiály
Besednické oplatky
Propisky s nápisem
Městys Besednice
Kalendáře Pomalší 2021
Besednické pexeso

Kalendář Pomalší 2021
Zpracoval pan Milan Binder. Publikoval v něm několik krásných
srovnávacích fotografií, níže můžete vidět ukázku.
1. Budova Jednoty a restaurace
2. Budova Hostinec u Martínka po rekonstrukci
3. Základní škola a Mateřská školka
4. Základní škola a Mateřská školka po rekonstrukci

Ú n o r 2 0 21

Rok 2020 v našem městysu
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Letecké foto
Městys Besednice nechal na začátku léta zdokumentovat naše území. Při této příležitosti byly vytvořeny letecké snímky. Na ukázku
Vám chceme některé předvést. Nechali jsme také vyrobit dva velké obrazy, které si můžete prohlédnout na chodbě radnice.

Besednice

Malče

Buda
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Rok 2020 v našem městysu

Realizované projekty bez dotace
Rekonstrukce chodby v budově radnice.

Terénní úpravy v okolí rybníka Loužník.

Vybudování křížku v Malči – spolupráce s Josefem Hlávkou.

Nákup kontejneru a traktorového nosiče.

Rekonstrukce jímacích zařízení a studny v Malči.

Vybudování posezení u vrby.

Rekonstrukce kanalizace v ulici V Zahrádkách.

Veřejná zeleň v Malči (náhradní výsadba).

Obnova vodních zdrojů a pramenišť v Besednici.

Výsadba 4 stromů u koupaliště v Besednici.

Realizované projekty s dotací
Sociální zařízení ZŠ a MŠ + bezbariérový přístup – MAS Pomalší – REALIZACE 7/2021
Modernizace obřadní síně v budově radnice
Rekonstrukce bývalé MŠ, č.p. 97 – UKONČENÍ REALIZACE 1/2021
Oprava a renovace drobných sakrálních staveb na území Besednice – Boží muka na Bídě, Křížek u Slabošovky
Pořízení pomůcek do školy, akce: „Modernizace výuky fyziky, chemie a přírodopisu na Základní škole Besednice“

Nepřidělené dotace
Oprava a udržovací práce objektu márnice – dotace MZE
Přístavba mateřské školy – dotace Ministerstva financí
Oslavy 110 let od povýšení obce Besednice na městys – dotace Jihočeského kraje

Podané žádosti
Výstavba dřevěného altánu v Malči – dotační titul Jihočeského kraje – DOTACE V PROCESU SCHVALOVÁNÍ
Výměna dveří v budově radnici – dotační titul Jihočeského kraje – DOTACE V PROCESU SCHVALOVÁNÍ
Atletické zázemí u ZŠ – dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj – DOTACE V PROCESU SCHVALOVÁNÍ
Zaokrouhlení vodovodního řadu - dotační titul Jihočeského kraje

Speciál

Ú n o r 2 0 21

Rok 2020 v našem městysu
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Rekonstrukce bývalé mateřské školy ve fotodokumentaci

Chodba před rekonstrukcí

Horní patro před rekonstrukcí

Horní patro - WC před rekonstrukcí

Chodba po rekonstrukci

Horní patro po rekonstrukci

Horní patro - WC před rekonstrukcí

Kuchyňka před rekonstrukcí

Kuchyňka po rekonstrukci
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Rok 2020 v našem městysu

Speciál

Odpady
Letos jsme pořídili nové nádoby na bioodpad, 2 nové velkoobjemové kontejnery a také jsme zakoupili 3 nové kontejnery na komunální odpad do Malče. V Besednici u hřbitova jsme z ekonomických důvodů místo velkoobjemového kontejneru přistavěli dva 1100 l
kontejnery. Měli bychom tím ušetřit náklady na pronájem původního velkého kontejneru.

Odpady v číslech
komunální odpad
velkoobjemový odpad
plast
papír
sklo
kov
pneumatiky
elektro
dřevo
textil
olej
biologický odpad

vyprodukováno v tunách/rok
87,55
55,75
4,32
9,69
15,61
6,85
1,72
6,59
9,94
2,44
0,32
3,93

svozová firma
Technické služby Kaplice spol. s r. o.
Technické služby Kaplice + Velešín
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Marius Pedersen
FAST KOVOŠROT + Sběrný dvůr Velešín
Závod na recyklaci pneu Borovany
ASEKOL a.s.
Technické služby Kaplice spol. s r. o
TextilEco a.s.
EKO-PF s. r. o.
Marius Pedersen

Rok 2020 z hlediska ﬁnancí
Výdaje:

Příjmy obce:

komunální odpad

359.300,- Kč

EKO-KOM

separovaný odpad

534.155,- Kč

zpětný odběr kovu

10.100,- Kč

ostatní odpad

111.070,- Kč

ASEKOL (elektro)

3.987,- Kč

Pošta
Pošta Partner v Besednici je
alternativní pobočkou České pošty. Poskytuje všechny základní služby: tj. příjem
a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu
poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu
důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej

Zpravodaj Roušky
kolkových známek, prodej
losů okamžitých loterií, prodej dálničních kupónů a volný prodej tisku.Na poště nově
prodáváme léky firmy Exclusiv Pharm. K dostání Paralen,
Ibalgin, Nurofen, Kynedril
a další. Lze také zakoupit například teploměry, vitamíny
nebo spreje do nosu.

Rok 2020 na naší poště:

Sázíme!!!
∙
∙

∙
∙
∙
∙
∙
∙

139.762,- Kč

podané balíkové služby:
podané listové zásilky:
vydané balíkové a listové zásilky:
přijaté poštovní poukázky:
vyplacené důchody:
počet celkových transakcí:

1761 sázenky za 159.620,- Kč, výhry za 44.474,- Kč
1785 losy za 129.260,-Kč, z toho výhry za 73.410,- Kč

554 ks
2 982 ks
2 148 ks
2 168 ks
585 ks
26 058

Tento rok jsme vydali celkem
5 výtisků - speciál v lednu,
březnové vydání č. 31, zpravodaj pro rouškové období, červnové a říjnové vydání.
Neobvyklé speciální vydání „Besednický zpravodaj pro
rouškové období“ bylo vytvořeno proto, aby Vám zpestřilo
Váš volný „covidový“ čas.
Mohli jste se v něm dozvědět
něco o historii, o našich spolcích a nejrůznějších aktivitách.
Bylo možné si vyluštit nějaké
tajenky nebo vyřešit hlavolam.
Doufáme, že se Vám naše vydání líbilo. Pokud jste si některé zpravodaje nestihli přečíst,
jsou zveřejněny na webových
stránkách.

Dovolte mi ještě jednou
i v tomto zpravodaji 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 1750 ks roušek nejrůznějších barevných variant
a střihů. Převážná část byla
určena pro místní občany, část
byla darovaná domovům pro
seniory ve Chvalkově a Dobré
Vodě a do Nemocnice Český
Krumlov.
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