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Slovo starostky

Ing. Alena Koukolová,
starostka městyse

Nakonec ale uspěl projekt zpracovaný Ing. arch. 
Danou Pavelkovou a Ing. Janou Janáčkovou, 
který byl realizován za přispění prostředků 
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj. 

Obec se dočkala přestavby

Název akce: Rekonstrukce a přístavba 
objektu, parc. č. st. 137, parc. č. 257/8, 257/1,
252/2 v k.ú. Besednice.

Jak všichni víme, jednalo se o přestavbu budovy 
na polyfunkční objekt s využitím pro potřeby 

Obec se po mnoha letech dočkala přestavby bývalé mateřské školy v ulici Na Kopci. Tato bu-
dova urazila dlouhou cestu při výběru svého vhodného využití a uplatnění. Bylo zpracováno 
několik studií, např. studie na bytový dům, malometrážní byty, dům seniorů, hasičárny atd.

základní školy a pro zájmovou činnost v obci. 
Prioritním požadavkem bylo umístění dvou 
školních učeben (dílen a cvičné kuchyně), dále 
vybudování bytové jednotky a kluboven pro 
obecní spolky a zájmové kroužky.
Přestavba objektu byla zahájena v květnu 2020 
a předána za pár měsíců v únoru 2021. Celá rea-
lizace trvala neskutečných 252 dní, za což vdě-
číme firmě VIDOX s.r.o., která zvítězila ve vý-
běrovém řízení. V průběhu stavby jsme se také 
rozhodli zrekonstruovat i přilehlou garáž, která 
nebyla součástí projektu. Podepsali jsme proto 
novou smlouvu o dílo, garáž se opravila a zmo-
dernizovala. Bylo vybudováno nové sociální 
zařízení a nová vrata.                 (Více na straně 2)

Milí spoluobčané,
dovolte nám představit dal-
ší besednický zpravodaj, který 
jsme si pro vás společně s ně-
kterými obča-
ny připravili. 
V tomto vy-
dání se dozví-
te o aktuálním 
dění v obci, 
připomenete 
si historická fakta a prohléd-
nete dobové fotografie. Rádi 
vás seznámíme s informacemi 
o chodu školy a jídelny a také 
se dozvíte něco o adventu 
v Besednici.
Důležitou událostí, která nás 
doprovázela celý minulý rok, 
byla, jak všichni víme, re-
konstrukce bývalé mateřské 
školky. 
Dovolte mi tedy tímto poděko-
vat mojí kolegyni Ing. Michae-
le Novotné za aktivní účast při 
všech jednáních týkajících se 
této přestavby, operativní ko-
munikaci s projektantkou a za-
jištění technické odbornosti. 
Věřím, že naše spolupráce bude 
i nadále tak úspěšná a rády se 
společně pustíme do dalších in-
vestičních akcí.

R O Č N Í K
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Všichni jsme se těšili na slavností otevření nově zrekonstruované 
budovy, bohužel nám tato doba přinesla několik omezení a byli 
jsme nuceni akci zrušit. Doufáme tedy, že využijete alespoň mož-
nost prohlídky při dni otevřených dveří, který se uskuteční v pří-
padě rozvolnění nařízení a opatření Vlády ČR. Budeme se těšit.

Jak prostory klubovny 
nejlépe využít?

Klubovna v horním patře má nespočet možností a rádi bychom ji 
vybavili takovým způsobem, aby sloužila nám všem. Tyto pro-
story lze využít např. na tvoření, cvičení při hudbě, pro taneční 
a hudební kroužek, na nejrůznější besedy nebo jen na posezení 
s přáteli. 

Pandemie koronaviru nám překazila 
plánované slavnostní otevření

Obec se dočkala přestavby budovy bývalé školky

Tímto také vyzýváme občany městyse Besednice, aby nás v případě zájmu o využití prostoru pro svoje aktivity nebo pro zájmové 
kroužky kontaktovali. Rádi bychom se také nechali inspirovat vašimi nejrůznějšími nápady, jak prostory efektivně využít.

FOTOREPORTÁŽ Z PRŮBĚHU REKONSTRUKCE
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Donesl dětem krásné nové hrač-
ky, hudební nástroje, didaktic-
ké hry, aj. S dětmi se snažíme 

Předvánoční čas ve školce naplnila radost 
a nadšení z dovedností i sportu

Čertovský rej – Berušky Čertovský rej - Sluníčka

Berušky – radovánky na sněhu Předškoláčci - ŠIKULKOVÉ

V předvánočním čase jsme se 
s dětmi zaměřili na oslavy ad-
ventního času a svátky klidu 
a pohody. Vyrobili jsme ozdo-
by na vánoční strom, který sto-
jí každoročně na náměstí v Be-
sednici a při procházce jsme 
jej společně ozdobili. Před pří-
chodem Mikuláše, čerta a an-
děla jsme si ve školce uděla-
li čertovský rej, kdy si děti 

donesly masky čertů a andělů. 
Paní učitelky dětem přichys-
taly překážkové dráhy, různá 
stanoviště s úkoly a na závěr 
i malou diskotéku. V pondě-
lí nám devátá třída připravila 
Mikulášskou nadílku. Děti si 
chodily k Mikuláši pro balíček 
a někteří zlobílci museli před-
nést básničku nebo zazpívat 
písničku. Vzhledem k situaci 

vše probíhalo venku u vstupu 
do tělocvičny. Bohužel se letos 
nekonalo žádné posezení s ro-
diči, besídka s jarmarkem a ani 
děti nejely potěšit babičky a dě-
dečky do Domova pro seniory 
ve Chvalkově. Připravili jsme 
alespoň záznam vystoupení 
dětí, který jsme jim zaslali. Děti 
seniorům přednášely básničky 
s vánoční tématikou a zpívaly 

vánoční písně a koledy. S dět-
mi jsme vyrobili také dárečky 
pro rodiče a seniory ve Chval-
kově. Pro rodiče jsme vytvořili 
překvapení - vánoční fotografie 
dětí. Fotografování proběhlo 
v tělocvičně ZŠ. Děti byly jistě 
nadšené, neboť si čekání užíva-
ly na trampolíně a opičí dráze. 
Foto zajistila naše paní učitel-
ka Míša.

co nejvíce času trávit venku 
na čerstvém vzduchu. Chodíme 
do lesa, kde pozorujeme stopy 

zvířat obtisknuté ve sněhu, učí-
me se poznávat stromy, poslou-
cháme ptáky, poznáváme okolí 

Besednice a v neposlední řadě 
dovádíme na sněhu.

Bc. Michaela Syrovátková

Mateřskou školu navštívil i Ježíšek
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Měli jsme velkou radost, že le-
tošní školní rok začal „normál-
ně“. Po letních prázdninách na-
stoupili žáci do školy a celé září 
do ní mohli docházet. Od října je 
ale vše opět jinak a výuka probí-
há z větší části distančně – přes 
internet. Výjimku tvoří žáčci 
1. a 2. třídy, kteří mají výuku 
ve třídě se svými učitelkami.
Díky tomu jsme byli nuceni 
zrušit některé akce, které jsme 
naplánovali. Mrzí nás, že jsme 
neměli možnost se potkat při 
tradičním adventním jarmar-
ku, na který děti připravova-
ly výrobky. Ani Den otevře-
ných dveří neproběhl klasicky 
– natočili jsme pro vás ale vi-
deo, kterým školu představu-
jeme. Najdete ho na interneto-
vém kanálu www.youtube.com 
na profilu ZŠ a MŠ Besednice. 
Obejít se musíme i bez mno-
ha sportovních akcí, zrušen 
byl výcvik lyžování a bruslení. 
První a druhá třída absolvova-
la pár lekcí kurzu plavání díky 
tomu, že byl zahájen již v září.
Během září jsme si připomněli 
Světový den jazyků mnoha pro-
jekty, které ve škole proběhly – 
letos jsme se zaměřili na propo-
jení jazyků a výtvarné výchovy. 
Naši školu tak nyní zdobí ba-
revně ztvárněná rčení a slovní 
zásoba v několika jazycích.
Změny doznal i tradiční adap-
tační pobyt šesté třídy. Letos 

Školní rok začal normálně. Od října je vše jinak

jsme z důvodů situace kolem 
Covid-19 neodjeli na dva dny 
mimo školu jako obvykle, 
ale absolvovali jsme program 

přímo v prostorách školy a je-
jím okolí.
Druháci byli v místní knihovně 
pasováni na čtenáře – součástí 

byl program, který pro ně zor-
ganizovala paní knihovnice. 
Děkujeme!
Díky uvolnění opatření před 
Vánoci mohli žáci deváté tří-
dy připravit pro ostatní žáky 
tradiční Mikulášskou nadíl-
ku, i když trochu upravenou 
opatřeními. Letos výjimeč-
ně nechodil Mikuláš se svou 
družinou po třídách, ale čekal 
na své malé nezbedy a šikul-
ky venku. Každá třída pak sa-
mostatně přišla za Mikulášem, 
aby si žáci převzali nadílku. 
Moc děkujeme Kulturnímu 
a zábavnímu spolku Vltavín 
za zajištění balíčků - nadílky!
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- výuka probíhá z větší části distančně
Současná situace nám ale při-
náší nové výzvy – snažíme se 
připravit akce náhradní, které 
lze realizovat i v této zvláštní 
době. Od února každý úterní 
a čtvrteční večer čtou paní uči-
telky prostřednictvím webové 
platformy Teams dětem příbě-
hy. A věřte, že nejde jen o čte-
ní pro malé děti, zaujaly i žáky 
druhého stupně.
Zvládli jsme takto i přípravu 
na Vánoce – adventní kalen-
dář či tradiční „barevný týden“ 
– žáci se na výuku obléka-
jí do oblečení v barvě, kterou 
paní učitelky předem vyhlásí. 
Výsledkem je pak společná fo-
tografie na virtuální nástěnce.
Žáci podpořili také rodiny, kte-
ré nemají možnost svým dětem 
dát dárek k Vánocům – v rámci 
akce Krabice od bot nastřáda-
li mnoho hezkých dárečků. Ty 
pak prostřednictvím charity pu-
tovaly právě k těmto rodinám.
Dokonce i rodičovské schůz-
ky proběhly v listopadu onli-
ne. Nadále zůstává možnost 
konzultací s jednotlivými vy-
učujícími – ty si mohou rodi-
če individuálně domluvit, aby 
prodiskutovali prospěch svých 
potomků.
Žáci 9. ročníku se dozvídají 
o možnostech dalšího studia 
také prostřednictvím online 
prezentací středních škol a za-
městnavatelů. Únor je ve zna-
mení podávání přihlášek k dal-
šímu studiu a já věřím, že naši 
žáci uspějí a budou přijati 
na obory, které si vysnili.
Ve škole se už těšíme na jaro. 
Spolu s dětmi ze školky a naši-
mi žáky se ho snažíme přivolat 
barevnou výzdobou – obrázky 
tulipánů jsme odeslali nejen 
na onkologická oddělení, ale 
zároveň jimi zkrášlili i naše 
okolí.
I když žáci nejsou ve škole 
osobně přítomni, personál ško-
ly pracuje na tom, aby prostře-
dí bylo připraveno na jejich 
návrat – a často ve vylepšené 
podobě.
Došlo k vybavení školy mnoha 

novými pomůckami – napří-
klad ve spolupráci s městy-
sem Besednice jde o investici 
do kabinetu fyziky a přírodo-
pisu. Snažili jsme se podpořit 
výuku všech předmětů napříč 
oběma stupni školy i v mateř-
ské školce. Máme také nové 
malířské stojany, vybavení po-
čítačové učebny, pomůcky pro 
rozvoj matematické a finanč-
ní gramotnosti a mnohé další, 
které již čekají na návrat žáků. 
Zrekonstruována byla také jí-
delna mateřské školy.
Velká očekávání vkládáme 
do příležitosti využívat nově 
zrekonstruovanou budovu 

naproti kostelu. Věříme, že díky 
možnosti obnovit v plné míře 
výuku pracovních činností (díl-
ny, kuchyňky) dojde k zvýšení 

šance našich absolventů v uplat-
nění na trhu práce.
Máme stále spoustu nápadů, 
jak naši školu posunout dále, 
a jsme velice vděčni nejen zři-
zovateli, ale i rodičům a našim 
příznivcům za podporu, kterou 
nám poskytují.
Těšíme se, že se snad v brzké 
době dočkáme zmírnění vlád-
ních nařízení a škola bude opět 
plná života – i za cenu mnoha 
opatření, která jsme připraveni 
dodržovat.
Přejeme všem mnoho zdraví 
a krásné jarní dny.

Ing. Eva Tomášková, 
ředitelka školy



6 Školní jídelna Č í s l o  3 4

Od září jsme se nechaly in-
spirovat kuchařkami z Dačic 
a rozhodly jsme se potěšit naše 
nejmenší tím, že když bude 
mít někdo z dětí v MŠ naro-
zeniny, připravíme mu dort. 
Paní kuchařka vždy buď upe-
če piškotový korpus a nazdobí 
tvarohem a ovocem, anebo vy-
tvoří tzv. nepečený dort s tva-
rohem, piškoty a ovocem. 
Mezi nejoblíbenější jídla 
ve škole i školce patří: kynu-
té buchtičky s vanilkovým kré-
mem, svíčková s houskovým 
knedlíkem a brusinkami, kuře-
cí řízek s bramborem a srbské 
rizoto se strouhaným sýrem.

Martina Šindelířová

Recepty ze školní jídelny

Činnost školní jídelny září 2020 – únor 2021 
byla bohatá a plná změn

Provoz ve školní jídelně 
v těchto dnech nebyl přerušen 
a vaří se dál. Od 14. října bylo 
opět upravené chození do škol. 
My jsme vařily (kuchařky) pro 
děti MŠ, zaměstnance a děti ze 

ZŠ, které měly zájem o stravu 
a chodily si s jídlonosiči. Pak 
to bylo zase trochu na střídač-
ku - první stupeň chodil celý 
a z druhého stupně vždy jenom 
dvě třídy. Takto to vypadalo 

do Vánoc. Po Vánocích na-
stoupili žáci z 1. a 2. třídy plus 
děti z MŠ. Takže se nám stá-
le pohybuje počet strávní-
ků kolem čísla 80. Ale i přes 
toto nízké číslo, jsme dětem 

na Halloween připravily (ku-
chařky) sladký dezert a na svá-
tek sv. Valentýna sladká linec-
ká srdíčka. Doufáme, že se 
s dětmi brzy setkáme a zase je 
něčím dobrým potěšíme.

Svačinky pro děti do MŠ
Snažíme se o to, aby svačinky 
pro děti v mateřské škole byly 
nejen chutné, ale i pestré. Každý 
den dostávají pečivo s různými 
pomazánkami, které vytvoříme 
v kuchyni. Dále jim přidává-
me ovoce a zeleninu. Mezi ob-
líbenou svačinku patří i šlehaný 
tvaroh nebo jogurt s ovocem či 
piškoty. Velmi pestré jsou i při-
pravované nápoje – každý den 
jiný ovocný čaj, ochucené mlé-
ko (nejlepší je banánové) a růz-
né ovocné sirupy.

Od září tu máme novinku. Děti k narozeninám dostanou dort

Zapečená aljašská treska
Tresku opláchneme a vysušíme na povrchu. Vložíme do pekáče, osolíme, okořeníme kořením 
na ryby. Na plátky tresky položíme rajčata a nastrouháme sýr. Dáme zapéct do trouby na 160 °C asi 
15 minut. Podáváme s vařeným bramborem nebo bramborovou kaší. Polijeme rozehřátým máslem.

Bavorské vdolečky
Suroviny: polohrubá mouka, 
cukr, máslo, vejce, droždí, mlé-
ko, tvaroh a marmeláda
Rozehřejeme máslo. Do vlaž-
ného mléka rozdrobíme drož-
dí a necháme vzejít kvásek. 
Mouku nasypeme do misky 
a přidáme cukr, vejce, máslo, 
mléko a kvásek. Zaděláme těs-
to a necháme vykynout. Po vy-
kynutí vyklopíme těsto na vál 
a rozválíme na asi 1 cm vyso-
ký plát. Vykrajujeme koleč-
ka, která necháme ještě asi půl 
hodiny vykynout. Smažíme 
po obou stranách v rozehřátém 
oleji. Obalujeme v cukru a ne-
cháme vychladnout. Zdobíme 
tvarohem vyšlehaným s cuk-
rem a marmeládou.
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V předposledním zpravoda-
ji jsem popsala poslední be-
sedu s panem Janem Šimán-
kem nad knihou „Doudlebsko 
od jara do zimy“ s tím, že po-
kračování se přesune na pod-
zim. Jak sami víte, nic se neko-
nalo a stále se odkládá. Může 
nás ale hřát pocit, že se ješ-
tě všechny slibované aktivity 
přeci jednou uskuteční.
Takže bych se zmínila o tom, 
co jsme mohli v období uvol-
nění uskutečnit a co se z jara 
odložilo. A to bylo 25. září 
tradiční pasování prvňáčků 
na čtenáře. Z dvanácti dětí bo-
hužel přišlo pouze pět zdra-
vých prvňáčků s paní učitelkou 
a asistentkou. Děti se seznámi-
ly s knihovnou, zamýšlely se 
nad pohádkovými testy, sklá-
daly papírové obrázky a nako-
nec musely přečíst z pohádko-
vé knihy některé úryvky, aby 
přesvědčily, že se číst naučily. 
Pak proběhl samotný pasova-
cí akt, kdy děti obdržely paso-
vací listiny a průkazky, díky 
kterým mají čtenářský popla-
tek do konce školního roku 

Pasování prvňáčků a noc s Andersenem 
jsme ještě stihli

zadarmo. Za odměnu, že byly 
děti šikovné, obdržely dobroty 
a knihu na společné čtení.
Tentýž den v podvečer se pod 
vedením paní Růženy Lepšo-
vé potrápily mozkové závi-
ty při akci Trénování paměti. 
Ženy, které přišly, se při před-
ložených testech velmi dob-
ře pobavily. Jen mě mrzí, že 
není o toto procvičování větší 
zájem.
Poslední možnou akcí, kte-
rá byla taktéž odložena z jara, 
byla Noc s Andersenem dne 
9. října. V 18.00 hodin při-
šlo dvanáct dětí ze třetí třídy. 
Povídali jsme si o pohádkáři 
H. CH. Andersenovi a o jeho 
pohádkách. Děti dále řešily růz-
né kvízy a testíky a rády se před-
háněly, kdo dřív to bude mít vy-
plněné. Při ručním tvoření se 
snažily vyrobit různá zvířátka 
z trubiček a barevných papírů. 
Ovšem nejlepším zážitkem byla 
večerní výprava do okolí po ur-
čené trase a vyhledávání obálek 
s hádankami. Po návratu ko-
nečné vyluštění tajenky. Kvůli 
opatřením se v knihovně letos 

nespalo a pro děti si přijeli rodi-
če už ve 22 hodin.

A co nám nařizuje vláda?

Vláda od 15. února 2021 dopo-
sud omezila provoz knihoven 
přes výdejní okénko nebo bez-
kontaktně; při jiném než bez-

kontaktním předání výpůjček
se doporučilo používat respi-
rátor bez výdechového ventilu 
alespoň třídy FFP2 nebo KN95.
Takže se opět těším na čtenáře 
při klasické otevírací době.

Libuše Vontorová,
knihovnice
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Proticovidová opatření se zá-
sadně odrazila i v naplánova-
ném adventním a vánočním 
programu, který měl potěšit 
občany při účasti na někte-
rých předvánočních akcích 
a účastníky mší v kostele sva-
tého Prokopa v Besednici.

I když jsme tak trochu dou-
fali, že po tiché adventní od-
mlce si vše vynahradíme bě-
hem Vánoc, nestalo se tak. Už 
naše první pěvecká zkouška 
na štědrovečerní mši musela 
být zrušena. Na Štědrý den si 
mohli ti, kteří zavítali do kos-
tela, prohlédnout naše jesličky, 
tentokrát umístěné před oltá-
řem. Příhodně je k nim dovedl 
špalír bělostných hvězd, dopl-
něných slovem z Kralické bib-
le, které jindy slýcháváme při 
provedení Živého betlému. 
Vánoční mše, jindy tak hoj-
ně navštěvovaná, se nekona-
la, ale ti, kteří do kostela přece 
jen na chvíli přišli, mohli sly-
šet alespoň tlumenou varhan-
ní hudbu v podobě známých 
vánočních písní a koled. Ná-
sledující mše v době vánoční 
jsme sice zpěvem doprovázeli, 
ale pouze na kůru a v naříze-
ných rozestupech.
I když je smutné, že se letos 
Živý betlém nemohl uskutečnit, 

Hudební, či nehudební advent a Vánoce 2020?

bylo milé, že Maruška Bru-
nová procítěně připomně-
la alespoň jeho čtené slovo 
v místním rozhlase v před-
večer Štědrého dne. Text byl 
podbarven meditační vánoční 
hudbou The Magic of Christ-
mas v provedení Lee Ground. 
Ať adventní a vánoční vytru-
bování Kašovanky nebo pra-
videlné hudební rozhlaso-
vé nedělní chvilky, výzdoba 
v kostele sv. Prokopa, jeslič-
ky před kostelem nebo rozto-
milí andílci poblíž stromeč-
ku před radnicí, to vše nám 

mohlo navodit náladu vánoč-
ního času a také se zamyslet 
nad tím, že ne vše můžeme 
dostávat a přijímat vždy.

O to víc si snad budeme všich-
ni vážit okamžiku, kdy nasta-
ne zdánlivě všední, ale tak po-
třebný každodenní život a řád, 
a my si budeme moci užívat 
i všech událostí s ním spoje-
ných, třeba i zpěvu v koste-
le nebo rozsvícení stromečku 
na návsi či představení Živého 
betlému.
Poděkování patří všem, kteří 
se snažili jakýmkoliv počinem 
nám všem připomenout jedno 
z nejhezčích období roku, ja-
kým jsou Vánoce.

Mgr. Zdeňka Řehoutová
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KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK VLTAVÍN

Stejně jako bylo zvykem v ně-
kolika předešlých letech, tak 
i v loňském roce se před začát-
kem adventu začala kapela Ka-
šovanka intenzivně připravovat 
na předvánoční čas nacvičová-
ním vánočních koled s cílem 
podpořit adventní náladu v naší 
obci vánočním hudebním vy-
stoupením. Tento náš plán byl 
však narušen epidemiologic-
kou situací v souvislosti s vý-
skytem onemocnění Covid-19. 
Kašovanské Vánoce se již zdá-
ly být v troskách, když zástup-
ci naší obce přišli s návrhem 
na večerní vytrubování v be-
sednických ulicích. Toto vytru-
bování se nakonec uskutečnilo 
během adventu hned dvakrát. 
Poprvé jsme s hudebními ná-
stroji vyrazili do ulic v prv-
ní adventní neděli a podruhé 
v podvečer dne 23. 12. 2020. 

29. listopadu 2020

Celý loňský rok se nesl v du-
chu „můžeme – nesmíme“. 
Po lehkém letním rozvolnění 
se na podzim situace opět za-
čala zhoršovat. Po úspěšném 
výšlapu na Střelnici jsme 
ještě mohli tuto akci dvakrát 
zopakovat.
Bohužel pro veřejnost se již 
nepodařilo uskutečnit akce 
spojené s přicházejícím ad-
ventem. Mezi ně patřilo tra-
diční „Rozsvícení vánočního 
stromu, Mikulášská nadílka 
a Živý betlém“. To ale nezna-
menalo, že bychom u nás ne-
měli ozdobený a rozsvícený 
vánoční strom. Ten letos do-
plnily krásné dřevěné posta-
vičky, které vytvořila Míša 
Syrovátková. Patří jí poděko-
vání za krásné dílo. Vánoční 
osvětlení nainstalovali Jan 
Miller, Josef Šindelíř, Zde-
něk Plachý a Jan Zeman.

Vánoční vytrubování s Kašovankou

Pokaždé jsme vyrazili po se-
tmění na několik předem ur-
čených stanovišť rozmístěných 
tak, aby troubené koledy byly 
co možná nejlépe slyšet po celé 
obci. Při druhém vystoupení se 

Program a činnost spolku v roce 2021
je zatím hádankou

Paní starostka Ing. Alena 
Koukolová, Mgr. Zdeňka Ře-
houtová, kapela Kašovanka 
a předsedkyně našeho spolku 
společně připravily adventní 
program „trochu jinak“. Po ce-
lou dobu adventu, každou ne-
děli, byly z místního rozhlasu 
v podvečer hrány vánoční ko-
ledy. Členky spolku Vltavín se 

v omezeném počtu a v souladu 
s vládními opatřeními a naří-
zeními sešly u vánočního stro-
mu a poslechly si koledy, aby 
tak symbolicky podpořily čin-
nost spolku.
Ve druhé polovině roku spolek 
objednal oplatky s motivem Be-
sednice. Ve spolupráci se Sbo-
rem pro občanské záležitosti 

byly a jsou věnovány našim 
seniorům a jubilantům.
A protože se situace nadá-
le nelepší, není zatím možné 
připravit a zorganizovat ně-
jakou akci. Program pro rok 
2021 máme, ale teprve čas 
ukáže, zda nám situace dovo-
lí něco zrealizovat. Musíme 
si všichni uvědomit, že zdra-
ví nás všech je pro nás před-
nější než nějaká akce. Proto 
si popřejme, aby ten rok 2021 
se již posunul ke svému stan-
dardu a my se mohli všichni 
bez omezení setkávat a zase 
se bavit.
V této těžké době nás opět 
zasáhla smutná zpráva – 
6. února 2021 nás navždy 
opustil první předseda spolku 
pan Jan Hubený – zakládají-
cí a dlouholetý člen spolku 
Vltavín. Čest jeho památce.

Jiřina Wernerová

nám podařilo na několik ko-
led přesunout také do Malče, 
kde má vánoční vytrubová-
ní s Kašovankou již mnohale-
tou tradici. Doufáme, že naše 
vánoční vystoupení přineslo 

do besednických ulic příjem-
nou vánoční atmosféru a že se 
v letošním roce dočkáme ná-
vratu k původnímu scénáři be-
sednického adventu.
Členové kapely Kašovanka

23. prosince 2020
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Připomeňme si slavnostní předávání Betlémského světla, které se v roce 2013 konalo v Besednici.

Předávání Betlémského světla v Besednici

Dne 19. prosince proběh-
lo za přísných epidemiolo-
gických opatření v Dolním 
Dvořišti tradiční předávání 
Betlémského světla. Pro Be-
tlémské světlo se z besed-
nického sboru vydali Danu-
še Síkorová, Danuše Síko-
rová ml., Karolína Síkorová 
a Martin Řehout. Občané si 
mohli světlo připálit v neděli 
od 17 do 17.30 hodin u kap-
ličky sv. Jana Nepomuckého 
nebo na Štědrý den v kostele.

Danuše Síkorová

Předávání 
Betlémského 
světla 2020

„Světlo z Betléma v této lucerně 
má být symbolem našich dob-
rých sousedských vztahů a hra-
nice překračující spolupráce 
v hasičské službě. Předávání mí-
rového světla naše kamarádství 
a přátelství každoročně podtrhu-
je a upevňuje,“ řekl velitel Franz 
Seitz. Po předání se posilnilo 
více než 300 příchozích pun-
čem, který byl volně k dispozi-
ci. Členové rakouského okresní-
ho sboru a čeští vedoucí hasičů 
se na pozvání starosty Petra Tra-
jera tradičně sešli v restaura-
ci ke krátkému povídání. Byly 
vyměněny malé vánoční dárky, 
a když vesele zahráli muzikanti, 
trvalo přátelské posezení trochu 
déle. „Mám rád českou dechov-
ku,“ řekl čestný vrchní rada Jo-
hann Sallaberger. Ředitel Pavel 
Rožboud si dokonce s jednou 
členkou hasičů zatančil. 
Ostatně, Besednice má kolem 
850 obyvatel – 118 hasičů, 
z toho 30 žen a 24 mladých.

Zpráva a foto
od HAW Erwin Summerauer 
(překlad Mgr. Věra Tampírová)

Plameny z Betléma 
podporují přátelské 
svazky
Již 25x předali hasiči a mladí 
hasiči z okresu Freistadt svým 
českým kamarádům a kama-
rádkám Světlo míru z Betlé-
ma. Zatímco se dosud větši-
nou na místo setkání dorazilo 
těsně před oslavou, přijel kon-
voj, sestávající se z více než 
30 hasičských aut, od státní 

Rozjímavé, srdečné, dojemné - jednoduše velkolepé
Deset minut před začátkem pře-
dávání byla už téměř všechna 
místa v kostele obsazena. Přesně 
v 17.00 hod. zahájilo vystoupení 
ochotnického souboru V Bran-
ce, chrámového sboru a sóla 
na trumpetu působivý program. 
Po pozdravu starosty Petra Traje-
ra, zástupce sboru dobrovolných 
hasičů z Besednice Ing. Milana 
Novotného, okresního velitele 
hasičů Franze Seitze a ředitele 
HZS JčK Ing. Pavla Rožbouda 
požehnal farář P. ThMgr. Martin 
Bětuňák Světlo míru. Pak násle-
dovalo předávání.

hranice v doprovodu ředitele 
Ing. Pavla Rožbouda a Seve-
rina Krabatsche tentokrát pří-
mo do Besednice (okres Český 
Krumlov).

Čas na popovídání, 
posezení při punči 
a čaji
Až na naváděcí službu, kte-
rá byla v místě schůzky, ne-
byli přátelé z řad hasičů 

v Besednici neplánovaným 
brzkým příjezdem překvapeni. 
V kotlíku polní kuchyně, po-
stavené vedle kostela svatého 
Prokopa, bylo podle nepotvr-
zených informací, připraveno 
200 litrů horkého punče, jakož 
i čaje pro děti a mladé hasiče. 
Stánek plný vánočního cuk-
roví, vánoček a jednohubek, 
který stál vedle, byl neustále 
doplňován. Působivé melodie 
zahrála dechová hudba.



Církevní činnost 11B ř e z e n  2 0 21

Bylo to 10. října odpoledne, 
kdy se modlitebna Kaple Bet-
lémské po dlouhé době znovu 
naplnila návštěvníky. Bylo to 
den předtím, nežli začala pla-
tit přísnější opatření proti ší-
ření koronaviru, a tak jsme se 
mohli radovat z renovovaných 
prostor i nově instalované 
Křížové cesty, jejíž autorkou 
je výtvarnice Ditta Kůtová, 
a prožít společně bohosluž-
bu slova i následné společen-
ství při pohoštění. Jen koncert 
X-tetu musel být zrušen.
Stejně tak jsme ale museli od-
volat další koncert v adven-
tu a rovněž se nemohly konat 
bohoslužby. To bylo smut-
né zvláště v době vánoční. 
Jen jsme v adventu rozsvítili 
tzv. Moravskou hvězdu nad 
vchodem do kaple.

Nyní v roce 2021 jsme však 
bohoslužbu jednou měsíč-
ně konat začali. Je tu přeci 
jen velký prostor modlitebny, 
který umožňuje shromáždit 
se v počtu až osmi lidí. A tak 
jsme se odhodlali ke dvěma 
bohoslužbám, i když se tep-
lota pohybovala okolo nuly. 
Snažíme se topit v kamnech, 
ale velký úspěch jsme neza-
znamenali. Například v úno-
ru byla teplota při příchodu 
do kaple -1 °C a na konci bo-
hoslužby po třech hodinách 
topení jsme na stejném mís-
tě naměřili +1 °C. Situace se 
však bude určitě lepšit – vždyť 
po každém předjaří přichází 
jaro a potom léto. Kéž by se to 
stalo i ve zlepšení situace v dů-
sledku řádění koronaviru.
Co nás čeká v tomto roce přes-
ně nevíme, protože ne vždy se 
dá naplánované uskutečnit, jak 
jsme se o tom v minulém roce 
přesvědčili. Stavební úpra-
vy však většinou ano. Dále se 
bude pokračovat v drobných 
stavebních opravách. Navíc 
by však během jara měla v pří-
stavbě u kaple vzniknout kou-
pelna. To umožní v průběhu 
měsíců květen – říjen nabízet 

Kaple Betlémská v zimě a předjaří

zde rekreační ubytování pro 
jednoho až dva lidi. Pravda –
jen pro ne příliš náročné ná-
vštěvníky. Skromné podmín-
ky však budou kompenzovány 
krásnou přírodou Slepičích hor 
v okolí.
Bohoslužby zatím budeme 
konat jednou měsíčně (zpra-
vidla v druhou sobotu), v pří-
padě zájmu i častěji. Je mož-
no se domluvit i na přípravku 
na křest či svatbu, popřípadě 
na další setkání či obřad. Kaple 
Betlémská má kolumbárium, 
které také v minulém roce do-
stalo důstojnou podobu. Kaž-
dý, kdo si ještě nevyzvedl 

nový klíč od kaple k návštěvě 
kolumbária, tak může učinit 
a dostane jej bezplatně. Každý 
čtvrtek mívám úřední hodiny 
od 10.00 do 13.00 hodin a je 
možno v tuto dobu i vyrovnat 
nájemné v kolumbáriu či plat-
bu členských příspěvků. Rád 
bych také zmínil to, že cena 
za umístění urny v kolumbá-
riu je velmi výhodná a jsou zde 
ještě volná místa.
V čase předvelikonočním se 
v kapli, doufejme, odehraje pří-
běh pašijí, a protože nemůžeme 
pozvat širší veřejnost, budeme 
pašije natáčet a záznam bude 
umístěn na facebooku skupiny 

Husův dům i na webových 
stránkách www.husuvdum.cz. 
V říjnu nám snad již situace 
umožní konat loni odložený 
koncert skupiny X-tet. Na po-
čátku adventu plánujeme udě-
lat venkovní zpívání při akci 
Rozsvícení Moravské hvězdy. 
A v průběhu adventu další ad-
ventní koncert. Snad už bude 
v druhé polovině roku lépe. 
Záleží to také trochu na kaž-
dém z nás. Kéž nás Pán Bůh 
ochrání ode všeho zlého.
              Karel Filip,
              farář NO Besednice 
              a Č. Budějovice 
              – Čtyři Dvory
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Masopust – období od Tří králů do Popeleční středy. Zatímco 
svátek Tří králů má pevné datum 6. ledna, termín Popeleční stře-
dy se odvíjí podle toho, kdy slavíme Velikonoce.

Masopust na historických fotografi ích
V období konce masopustu nebylo možné uspořádat tradiční sta-
ročeskou koledu, která by za doprovodu kapely Netolička obchá-
zela celou obec. Připomeňme si koledu v uplynulých 50 letech 
alespoň ve fotografiích.
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K prvnímu zprovoznění věž-
ních hodin došlo po dlouhých 
desetiletích nečinnosti po in-
stalaci nového zvonu v roce 
2004. Renovace se ujal hodi-
nář z Krhanic u Prahy, který 
demontoval hodinový stroj, 
zrenovoval a vytvořil nové au-
tomatické natahování závaží. 
Rovněž provedl údržbu náho-
nů k ciferníkům a rafik. Stroj 
byl zprovozněn v roce 2005. 
Brzy se ale ukázalo, že pro nás 
není reálné seřizování chodu 
stroje s klasickým původním 
kyvadlem. Proto jsme necha-
li udělat od stejného hodiná-
ře elektromagnetický pohon 

Věžní hodiny začnou odbíjet již letos

kyvadla. Takto stroj fungoval 
řadu let. Bylo však potřeba dě-
lat údržbové práce, ale v roce 
2013 nám hodinář vypověděl 
službu z důvodu velké vzdále-
nosti na dojíždění.

Vandličky – svěcení křížku proběhlo asi v roce 1996 P. Adol-
fem Kubešem, jehož nedožité 90. narozeniny jsme si připomně-
li 21. ledna 2021. Na fotografiích je i bývalý besednický kos-
telník pan Škoda. 

Poděkování za fotografie patří panu Jaroslavu Kyslíkovi. 

Fotografie z našeho archivu

Když za mnou Maruška (Ma-
rie Brunová) na jaře přišla, zda 
bych jí nepomohla udělat veli-
konoční výzdobu na náměstí, 
neváhala jsem a souhlasila. 
Stejně tak tomu bylo i v listo-
padu, kdy přišla s dalším nápa-
dem – vyzdobit okolí stromeč-
ku anděly. Tak jsme se s Pepou 
a Honzou (Josef Šindelíř a Jan 

Andílci putovali z Besednice i do Malče
Miller) pustili do práce. Klu-
ci všechno připravili a na mě 
bylo jen dekorování. 
Protože času bylo málo, po-
mohla mi s nakreslením křídel 
Alča (Alena Sudíková). Kluci 
také nezaháleli. Anděly roz-
místili u stromečku na náměs-
tí, u základní a mateřské ško-
ly. A to ještě našeho snažení 

nebyl konec. Za pár dní vo-
lala Maruška, zda bychom 
ještě neudělali nějaké andě-
ly do Malče. A tak i Malči 
v adventním čase hlídali dře-
vění andílci. Moc ráda bych 
všem zúčastněným poděko-
vala za spolupráci a těším se 
na tu příští.

Bc. Michaela Syrovátková

Několik let jsme byli bez ho-
dináře a udržovali stroj svépo-
mocí. Když ale nastaly vážněj-
ší problémy, bylo nutné nalézt 
jiného odborníka. V roce 2016 
jsme oslovili hodináře z Be-
chyně a nechali provést nut-
né opravy a stroj zase nějaký 
čas fungoval. V posledních le-
tech se ovšem vážnější závady 
často opakovaly a navíc nám 
vichřice utrhla minutové ra-
fiky na dvou cifernících, což 
způsobilo nemožnost normál-
ního chodu stroje.
V loňském roce jsme necha-
li opravit a nasadit chybějící 
rafiky, ale hodinový stroj se 

zprovoznit nepodařilo kvů-
li jeho opětovné mechanické 
závadě. Nakonec jsme se roz-
hodli provést radikální změ-
nu, aby hodiny konečně zača-
ly plnit svůj účel. Poptali jsme 
možnost odpojení hodinové-
ho stroje a předělání na pohon 
elektromotorem s elektronic-
kým řízením a automatickým 
přesným seřizováním (což se 
dnes běžně dělá). Tato úpra-
va byla již před koncem roku 
2020 objednána a nyní čekáme 
na vhodné teplejší počasí, až 
bude pro hodináře možné za-
kázku zrealizovat.

Ing. Zdeněk Bláha
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10. 9. 1941
Karel Šimek, svobodný kame-
ník z Besednice čp. 183, byl 
zatčen na nádraží v Č. Budě-
jovicích pro urážku Hitlera 
a po vystřídání několika ně-
meckých věznic zemřel dne 
22. 2. 1943 v trestnici Bautzen.

2. 11. 1942
Václav Řídel, starosta obce 
a rolník z Besednice čp. 27, byl 
na rozkaz Gestapa v Č. Budě-
jovicích zatčen pro poslech za-
hraničního rozhlasu a odsouzen 
k 5 rokům káznice. Z vězení 
vrátil se dne 19. 5. 1945. Jeho 
udavačem byl rakouský stát-
ní příslušník František Kelbl 
z Besednice čp. 179, rodák 
besednický.

3. 11. 1942
Václav Wortner, obchodník ze 
Soběnova čp. 40, byl na rozkaz 

122 let Četnické stanice - IV. část
Protektorátní četnictvo

Protektorát Čechy a Morava 
byl vytvořen tzv. Výnosem 
Vůdce a říšského kancléře 
č. 75 ze dne 16. března 1939. 
Protektorátu byla zrušena ar-
máda a ponecháno pouze vlád-
ní vojsko a bylo mu povoleno 

zřídit vlastní sbory pro udržo-
vání bezpečnosti a pořádku. 
O určení početní síly, výzbro-
je a organizace rozhodovala 
říšská vláda. Policie, četnic-
tvo, finanční a vězeňská stráž 
byly spolu s vládním vojskem 

převzaty z bývalého českoslo-
venského státu. Doplňování 
sboru nebylo zpočátku prová-
děno vůbec, ale od roku 1942 
bylo pevně určeno a uchazeči 
o službu museli splňovat ná-
sledující podmínky:

1. Německá státní nebo protektorátní příslušnost.
2. Průkaz, že uchazeč není žid ani židovský míšenec.
3. Zachovalost a způsobilost k jednání (u neplnoletých bylo 
 nutné úředně ověřené svolení zákonných zástupců).
4. Průkaz o znalosti německého jazyka, u protektorátních
 příslušníků také znalost českého jazyka.
5. Duševní a tělesná způsobilost.
6. Tělesná výška nejméně 1,7 m.
7. Stáří 18 až 25 let.
8. Stav svobodný, ovdovělý nebo rozloučený, ale bezdětný 
 a bez alimentačních závazků.

Kromě toho byla vyžadována i politická spolehlivost. Výjimečně mohli být přijati uchazeči nespl-
ňující předepsanou tělesnou výšku nebo podmínky stavu. Uchazeči, kteří splňovali stanovené po-
žadavky, byli ustanoveni policejními čekateli ve dvouleté zkušební době. (1*

Besednická četnická stanice 
(Gendarmeriestationen nebo 
později Gendarmerieposten) 
byla typickou četnickou stanicí 
té doby s personálním obsazením 

až 7 mužů. Velitelem zde byl 
vrchní strážmistr – Gendarme-
rie-Meister Martin Völfl a v prů-
běhu protektorátních let se zde 
vystřídali ve službě strážmistři 

František Sýkora, Robert Kilian, 
Vojtěch Pinkas, František Král, 
Ferdinand Zítek, Bohdan Sou-
kal, Václav Kuba, Josef Mikeš 
a praporčík Jan Měkuta.

Porovnání odznaků
četníků nošených

na přilbách a brigadýrkách 

Zdroj: (1* P. Macek, L. Uhlíř - 
Dějiny policie a četnictva III. díl
Památník Četnické stanice 
Besednice

Gestapa v Č. Budějovicích za-
tčen pro poslech cizího rozhla-
su a protiněmecké výroky. Bez 
odsouzení byl dopraven do kon-
centračního tábora v Osvěti-
mi, kde v únoru 1943 zemřel. 
Na jeho zatčení nesou vinu bý-
valý lesník Otto Jaksch z Po-
pelic, obchodník František Slá-
ma, hokynář Josef Ehrenstorfer, 
manželé Marie a František Stra-
bergerovi a Adolf Mleziva, 
všichni ze Soběnova.
Otto Jaksch byl dne 21. 5. 1945 
z vazby soudu v Trhových Svi-
nech odvezen příslušníky Rudé 
armády a dne 29. 5. 1945 pro-
puštěn na svobodu. Uprchl 
do Rakouska. Adolf Mleziva 
byl pak dne 19. 3. 1946 mi-
mořádným lidovým soudem 
v Č. Budějovicích odsouzen 
k trestu smrti provazem. Fran-
tišek Straberger byl odsouzen 
k 10 rokům nucených prací, 

Marie Strabergerová a Josef 
Ehrenstorfer byli osvobozeni, 
František Sláma před zaháje-
ním přelíčení zemřel.

20. 1. 1943
Jan Věchet, rolnický syn z Be-
sednice čp. 14, byl Gestapem 
v Č. Budějovicích zatčen pro 
přechovávání střelné zbraně 
a odsouzen ku 3 rokům kázni-
ce, z níž se po státním převratu 
vrátil domů.

22. 1. 1943
Jan Bícha, dělník z Besednice čp. 
33, byl gestapem v Č. Budějovi-
cích zatčen pro výrok, že Něm-
ci stále prohrávají a Rudá armá-
da bude brzy zde. Po 7 týdenním 
věznění byl propuštěn na svobo-
du. Věchta a Bíchu udala gesta-
pu slovenská státní příslušnice 
Kateřina Čopelová zaměstna-
ná v té době u rolníka Františka 
Věchta jako služka. Udavačka 

byla za svoji nízkou činnost od-
souzena Mimořádným lidovým 
soudem v Č. Budějovicích dne 
9. ledna 1946 k 10 letům těžkého 
žaláře, které si odpykala na nuce-
ných pracích.

12. 12. 1944
Karel Malý, odborný učitel 
v Besednici čp. 57, byl na rozkaz 
Gestapa zatčen pro protiněmec-
ké výroky a odsouzen ke 3 ro-
kům káznice. Po státním pře-
vratu vrátil se z Malé terezínské 
pevnosti. Původce jeho zatčení 
bude možné zjistiti po výslechu 
gestapáka Otty Richtera, který 
případ vyšetřoval. Dosud se na-
chází v americkém zajetí.

Konec 4. části
JUDr. Jiří Císař

Ze záznamů Četnické stanice v Besednici: 

1. republika velký st. znak

1. republika malý st. znak 

Protektorát
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Nová právní úprava zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákon 
č. 543/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, které vešly 
v platnost 1. 1. 2021, zcela ovlivnily fungování systému odpadové-
ho hospodářství. Obcím vzniklo několik nových povinností s naklá-
dáním s komunálními odpady. Jednou z největších změn je posta-
vení obce jako poplatníka v případě ukládání odpadu na skládku. 
Obcím vznikla nová povinnost hradit skládkový poplatek.
V budoucnu bude bohužel stále docházet k výraznému zvyšování 
nákladů na svoz a likvidaci komunálních odpadů. Již nyní, i přes-
tože města a obce vybírají od svých občanů poplatky za svoz a li-
kvidaci komunálních odpadů, musí na odpady vznikající na jejich 
území doplácet.
Razantní zvyšování nákladů nás však teprve čeká. Důvodem je le-
gislativní povinnost spojená s omezováním skládkování a od roku 
2024 úplným zákazem ukládání komunálního odpadu na skládky. 
Pokud tedy nesnížíme množství sváženého komunálního odpadu, 
nepříjemné dopady nové legislativy ucítíme ve svých peněženkách.

Poplatkové období v roce
Dílčí základ poplatku za ukládání v Kč/t 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a dále
Využitelných odpadů   800   900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850
Nebezpečných odpadů 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Sanačních odpadů 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Rozhodné údaje pro uplatnění slevy – počet obyvatel k 1.1. daného roku, množství odpadu na obyvatele v t (pro rok 2021 0,2 tun).
V následujících letech dojde ale k dalšímu snižování limitu pro vyprodukované množství odpadu na obyvatele o 10 kg na občana. 
V roce 2029 bychom měli dosáhnout limitu 120 kg na občana. Sleva má motivovat obce k většímu třídění odpadů.

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Množství odpadu na obyvatele v tunách 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů 
pomáháte šetřit přírodu v našem okolí. 

Cílem novely je tedy snížit množství ukládaného 
využitelného odpadu a připravovat ho k opětov-
nému použití.

Třídit odpad není zákonná povinnost a pokud nechcete, 
nutně třídit nemusíte. Na druhou stranu - pokud se ve va-
šem okolí nachází kontejnery na tříděný odpad, měli by-
chom mít všichni jakousi zodpovědnost za životní prostředí 
a alespoň o třídění některého typu odpadu se pokoušet. 
Odpadu je stále více, takže pokud je to možné, prosíme, 
třiďte odpad nebo s odpadem nakládejte co nejšetrnějším 
a nejekologičtějším způsobem.

Prosím likvidujte tento odpad způsobem k tomu určeným. 
Optejte se v nejbližším autoservisu nebo využijte možnost 
Sběrného dvora ve Velešíně. Děkujeme.

Od ledna 2021 platí nový zákon o odpadech
Náklady spojené s odpadovým hospodářstvím 
v naší obci (v Kč):
1. jiný biologicky nerozložitelný, směsný komunální, dřevo, 
 objemný odpad – 619.900,- Kč

2. léčiva, olej a tuk, barvy, směsi, frakce betonu, azbest, 
 léčiva, izolační materiály – 19.477,- Kč

3. papír, sklo, plast, izolační materiály, olej, biologický odpad, 
 pneumatiky – 305.329,- Kč

4. recyklační poplatky (např. plast – 1.950 Kč/t) – 34.035,- Kč

5. pronájem nádob – 40.125,- Kč

Celkem: 1.018.866,- Kč

Vybraná výše místních poplatků od občanů: 435.000,- Kč. 
Spoluúčast obce: 583.886,- Kč.

Došlo k zvýšení zákonného poplatku, na který je možnost uplatnit tzv. „slevu“ na skládkovém poplatku. Celkové množství odpadů, 
k nimž obec uplatní slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021 množství 200 kg na jednoho obyvatele obce. Jedná se o využitelné odpady 
(např. směsný komunální odpad, odpad z tržišť, uliční smetky a objemný odpad).
Za tyto výše uvedené odpady obec při splnění zákonného limitu zaplatí pouze 500,-Kč/t odpadu. Pokud bude zákonný limit překro-
čen, činí sazba za ukládání využitelných odpadů 800,- Kč/t odpadu.
Sazba před „slevou“ v roce 2021: 800,- Kč/t odpadu, v roce 2022: 900,- Kč/t odpadu, atd.

Správné třídění
Tímto bychom chtěli 

občany požádat 
o správné třídění odpadů!

Neustále nacházíme v obci nádo-
by s vyjetými oleji z automobilů 
v blízkosti kontejnerů speciali-
zovaných na rostlinné a potravi-
nářské oleje z domácností.

Besednice: 816 obyvatel x 0,2 = 163,2 tun = podmínka pro uplatnění slevy splněna = skládkový poplatek je 500,-Kč/t odpadu.
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Blahopřejeme 
spoluobčanům, 
kteří slaví narozeniny 
v měsíci únoru, březnu, 
dubnu a květnu.

       Přejeme hodně zdraví 
       a spokojenosti.

Blahopřejeme

MĚSTYS BESEDNICE 
 Ing. Alena Koukolová, tel. 725 793 512
 (starostka) starosta@besednice.cz

 Marie Brunová, tel. 602 614 730 
 (referent, účetní, majetek, pozemky) fv@besednice.cz 

 Hana Švarcová, tel. 725 964 476 
  (referent, matrika, pohřebnictví, odpady)
 podatelna@besednice.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00
Středa 8:00-12:00 13:00-17:00

POŠTA PARTNER - Věra Ševčíková, tel. 601 152 355 
Otevírací doba 
Pondělí 7:30-11:30 14:00-17:00
Úterý 7:30-11:30
Středa 7:30-11:30 14:00-18:00
Čtvrtek 7:30-11:30 14:00-16:00
Pátek 7:30-11:30

ORDINACE OBVODNÍ LÉKAŘKY V BESEDNICI
Úterý 13:00-14:30 objednávání léků
 v ordinaci přítomna sestra
Čtvrtek 6:00-10:00 ordinace lékařky
 6:00-12:00 v ordinaci přítomna sestra
 13:00 -14:30 výdej léků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BESEDNICE
ZŠ kancelář - 778 015 833 Mateřská škola - 778 015 830
ZŠ ředitel - 778 015 834 Školní jídelna - 778 015 831
www.zsbesednice.cz

Kontakty

Již od roku 1869 probíhá 
na našem území každých de-
set let sčítání lidu. V roce 2021 
nastane jeho další opakování. 
Sčítání 2021 začíná o půlnoci 
z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý mož-
nost sečíst se online prostřed-
nictvím elektronického formu-
láře na webu nebo v mobilní 
aplikaci. Kdo se nesečte on-
line, má zákonnou povinnost 

V měsíci říjnu loňského roku 
se prodejna COOP TUTY 
v Besednici, patřící pod správu 
Jednoty družstva spotřebitelů 
v Kaplici s číselným označením 
089, ukázala v novém kabátě. 

Sčítání lidu, domů a bytů bude 
od března do května 2021

od 17. 4. do 11. 5. 2021 vy-
plnit a odevzdat listinný sčí-
tací formulář. Jeho distribuci 
mají na starosti sčítací komisa-
ři a síť kontaktních míst. Kon-
taktní místa Sčítání 2021 na-
jdete na vybraných pobočkách 
České pošty a všech krajských 
správách Českého statistické-
ho úřadu. Více informací na-
leznete na úřední desce městy-
se a na webu www.scitani.cz.

Rekonstrukce prodejny Jednoty se povedla
Došlo k výměně a omlazení 
chladicího systému, který za-
ručí snížení nákladů na spotře-
bu energií, k výměně přístěn-
né chladící vitríny na mléčné 
výrobky, k výměně obslužných 

vitrín, zhotovení nového zápultí, 
opravě a novým nátěrům vzdu-
chotechniky. Z části byly omla-
zeny a upraveny také regálové 
systémy. Prodejna se nově může 
pochlubit pokladním boxem 

s novou dotykovou pokladnou. 
Věříme, že úpravy prodejny do-
padly ke spokojenosti zákazní-
ků. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zdeňka Šenkýřová, 
Bc. Linda Vithová, DiS.


