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Slovo starostky

Ing. Alena Koukolová,
starostka městyse

Milí spoluobčané,
vítejte v dalším vydání Be-
sednického zpravodaje. Čas 
nám neúprosně letí a my se 
opět těšíme 
na letní po-
časí. Dlouhé 
chladné jaro 
nás vcelku 
p ř e k v a p i -
lo. Všich-
ni jsme očekávali už po le-
dových mužích teplé dny, 
které se bohužel nedostavi-
ly, dávaly si opravdu na čas. 
Ale i přesto doufám, že nás 
sluníčko ještě pořádně pro-
hřeje a užijeme si léto a děti 
prázdniny.

R O Č N Í K

Zahrada poznání a učení 
v ZŠ a MŠ Besednice 
Cílem projektu je vytvoření zahrady u ZŠ a MŠ 
a tím zajištění kontaktu dětí s přírodou. V za-
hradě budou vysázeny vybrané kvetoucí i ne-
kvetoucí stromy a keře (např. magnólie, mand-
loň, svída a babyka). U vysázené zeleně budou 
umístěny cedulky s jejich názvy, aby se školá-
ci naučili poznávat i jiné druhy rostlin. Projekt 
bude financován ZŠ Besednice z daru Honební-
ho společenstva Besednice.

Výstavba dřevěného altánu v Malči
dotační titul Jihočeského kraje z programu POV
Cílem projektu je výstavba dřevěné pergo-
ly v naší obci Malče. Pergola bude umístěna 
na návsi na sportovním hřišti v blízkosti kap-
ličky. Tato stavba by měla sloužit občanům 
a rekreantům obce a také jako odpočívadlo pro 
náhodné turisty. Doufáme, že tato stavba bude 
přínosem pro kulturní dění v Malči.
Získané dotační prostředky: 84.000,- Kč

Zaokrouhlení vodovodního řadu 
Besednice
dotační titul Jihočeského kraje Podpora Výstavby 
a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Cílem projektu je zajištění plynulých dodávek 
kvalitní pitné vody všem obyvatelům, zejména 
v lokalitě u ZŠ, kde bude zajištěna stabilní kva-
lita vody. Dojde k propojení dvou koncových 
vodovodních řadů (slepé větve). Předejdeme 
tímto častému odkalování řadů a zajištění kva-
litnější vody pro školu.
Získané dotační prostředky: 
70 % z vynaložených nákladů

Očekávané výsledky dotačních titulů: 
Výstavba atletického zázemí u ZŠ.

Letos se zadařilo. Získané dotace pomohou 
řešit investiční akce

Letos se můžeme oprávněně pochlubit tím, že jsme byli velmi úspěšní v dotačních titulech. 
Získali jsme překvapivě několik finančních prostředků, které nám pomohou při realizaci in-
vestičních akcí. Tyto projekty budou z větší části realizovány již tento rok.

Modernizace ZŠ a MŠ
Cílem projektu je zajištění bezbariérovosti ško-
ly, oprava veškerého sociálního zařízení a zkva-
litnění výuky pro žáky základní školy. Jedná se 
o pořízení vybavení odborných učeben (jazyko-
vá učebna, učebna chemie a přírodních věd a po-
řízení mobilní učebny) a pořízení schodolezu, 
který umožní pohyb osob se sníženou pohybli-
vostí mezi jednotlivými patry budovy školy. 
Získané dotační prostředky z MAS Pomalší: 
1.846.196,16 Kč
Získané dotační prostředky z Investičního 
fondu Jihočeského kraje: 2.000.000,- Kč

V letošním roce 
si připomeneme 

70 let 
od dokončení 

výstavby školy. 
Texty doplňujeme 

fotografi emi z našeho 
archivu.
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Rekonstrukce přízemí radnice. 
Pokud jste ještě neviděli rekonstrukci přízemí radnice, prohlédněte si porovnávací fotografie.

Pestrý život v Besednici ve fotografi i
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Stavění májky. 
Na začátku máje, lásky času, se v českých dědinách staví májky. Bylo tomu tak i u nás. Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího noč-
ního hlídání, podle zvyků to bývá do východu slunce nebo také do prvního kohoutího zakokrhání, před muži ze sousedních vesnic, 
kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. Během této doby je povoleno 
máj podříznout a sebrat věnec, který si následně ti, kteří májku podřízli vystaví na své májce. Naši hoši si však májku ohlídat dovedli.

Nezapomněli jsme na každoroční pietní akt u pomníku na náměstí, který se konal 5. května bez veřejnosti.
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V dubnu jsme se konečně zase 
mohli vrátit do školky. Hurá!!! 
Škoda, že jsme si nemoh-
li správným způsobem prožít 
Velikonoce. Ani to nás ale ne-
zastavilo a snažili jsme se po-
byt ve školce si užít co nejvíc. 
Jelikož do školky chodili pou-
ze předškoláci a dvě mladší 
děti, začali jsme s dětmi chodit 
na dlouhé procházky a objevo-
vat odlehlejší kouty Besednice. 
Došli jsme například k obo-
ře jelenů, která je na Budech, 
byli jsme se podívat na koně 
v Úchozí, došli jsme i k Čer-
tovce nebo k táboru pod Ne-
smění. V pondělí 26. 4. jsme 
si u Syrovátků s dětmi opekli 
buřtíky. Děti si pobyt na zahra-
dě užily. Mohly si hrát v cha-
loupce, klouzat na klouzačce, 
houpat se na houpačkách nebo 
běhat se psem Rastym. 
30. dubna - v den, kdy se pálí ča-
rodějnice, jsme si na ně zahráli 
i my. Ve školce jsme si udě-
lali čarodějnickou diskotéku, 

V dubnu se vrátila radost a smích dětí MŠ
do upravených tříd

kdy jsme se spojili i s dětmi, 
které se učily on-line. Ty byly 
také převlečené do čaroděj-
nických kostýmů a tancovaly 
s námi. Předtím jsme si ještě 
udělali čarodějnou procházku 
po Besednici a vystrašili pár 
kolemjdoucích. Kvůli covido-
vým opatřením se letos nekonal 

tradiční „Den matek“ v restau-
raci U Martínků, a tak jsme 
s dětmi nazpívali dvě písničky 
a naučili se básničku. Program 
si mohly maminky a babičky 
poslechnout v neděli 9. května 
dvakrát z místního rozhlasu.
V červnu nás čeká, jako každo-
ročně, loučení s předškoláčky 

a jejich pasování na školáky. 
Děti si připraví krátký pro-
gram na rozloučení. To jistě 
proběhne, stejně jako vloni, 
na zahradě mateřské školy.
Během zavření mateřské ško-
ly probíhala pro předškoláč-
ky on-line výuka. Všichni si 
s ní hravě poradili, myslím, že 
je výuka bavila, obohatila je 
o nový styl výuky a rozšířila 
jim obzory. Zatímco probíhala 
on-line výuka, mateřská ško-
la prošla menší rekonstrukcí. 
Dětem se nechala vymalovat 
jídelna. Ve třídě Sluníček, šat-
nách a zázemí pro paní učitel-
ky bylo také vymalováno. Aby 
toho děti neměly málo, pře-
místili jsme některý nábytek 
a tím nám vznikl i odpočinko-
vý koutek, který děti teď hojně 
využívají. Snad si tohle nové 
prostředí v dalším školním 
roce užijeme více než v tom 
letošním.

Bc. Michaela Syrovátková
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První pololetí školního roku 
jsme uzavřeli vysvědčením, 
které obsahovalo nejen znám-
ky, ale i slovní zhodnoce-
ní práce každého žáka. Byla 
to práce náročná pro všechny 
učitele, ale korunovaná mnoha 
poděkováními ze strany rodi-
čů, která nás velice potěšila.
A je to tady – už i druhé po-
loletí školního roku se blíží 
ke svému konci. Určitě se mi 
nepodaří zmínit všechny ak-
tivity, které jsme zrealizova-
li. Kdo sleduje naše webové 
stránky, ví, že jsme nezaháleli.
Druhé pololetí bylo opět netra-
diční – většinu času byla škola 
uzavřena pro osobní přítom-
nost žáků. I nadále jsme reali-
zovali výuku on-line – na dál-
ku prostřednictvím počítače. 
Žáci, kteří byli ohroženi škol-
ním neúspěchem, mohli do-
cházet na individuální konzul-
tace s asistentkami a učiteli.
Kromě výuky probíhaly i mno-
hé další aktivity. S velkým 
úspěchem se setkalo „Paní 
učitelky čtou dětem“. Několi-
krát za sebou jsme se dvakrát 
v týdnu navečer setkali a zapo-
slouchali do pohádek a příbě-
hů. A což teprve když se vše 
změnilo v „Děti čtou dětem“! 
I ti menší žáčci nás dokázali 
svým čtením vtáhnout do děje 
a zpříjemnit večery.
Měsíce březen a duben jsme za-
světili besedám s lidmi, kteří se 
věnují zajímavým aktivitám. Ať 
šlo o zástupce projektu Paměť 
národa, tak o paní, která pomá-
há v Kambodži budovat školu. 
Absolutní novinkou byl pro-
jekt Jihočeského divadla Úča 
musí pryč! Byla to premiéra 
pro herce i pro nás a ukázalo se, 
že rozhýbat děti a dospělé lze 
i na dálku.
V dubnu a květnu proběhly zá-
pisy do 1. třídy a do školky, bo-
hužel opět bez osobní přítom-
nosti. V příštím školním roce 
se tak můžeme těšit na spoustu 

Od května dochází k návratu všech žáků ZŠ
zpět do školní budovy

nových dětí, se kterými se po-
prvé setkáme letos v červnu 
na schůzce rodičů a budoucích 
žáčků s paní třídní učitelkou.
Od dubna průběžně naše ško-
la ožívala, vracely se jednot-
livé třídy – zpočátku se střídal 
týden doma a týden ve škole 
a nyní, koncem května, dochá-
zí k návratu všech žáků zpět 
do školní budovy. Nevím, zda 
říci, že testování žáků i zaměst-
nanců (zpočátku i dětí v mateř-
ské škole) je zpestřením, nebo 
naopak prací navíc, ale v naší 
škole probíhá bez komplikací, 
všichni chápou, že je to krok 
k tomu, abychom mohli bez 
obav trávit čas společně. I zde 
bych ráda poděkovala rodičům, 

že s důvěrou a pochopením po-
sílají své děti do školy a do tes-
tování se zapojili.
Žáci 9. ročníku a někteří 
žáci z 5. ročníku měli v dub-
nu a květnu velmi napilno. 
Absolvovali přijímací řízení 
na střední školy a gymnázia. 
Někteří už nyní své výsled-
ky znají, někteří ne. Přeji jim 
všem, aby uspěli a byli přija-
ti na obory dle svých představ.

A co nás čeká? 
Plánů máme spoustu. Pro ve-
řejnost se chystá 11. červ-
na ve spolupráci s vedením 
městyse akce Den otevře-
ných dveří. Bude to příleži-
tost navštívit nejen budovu 

na Školní 228, ale i nově zre-
konstruovanou (Na Kopci 97). 
Zveme vás na prohlídku pro-
stor a nových pomůcek, uvidí-
te i ukázky práce žáků a může-
te se seznámit s námi, zaměst-
nanci školy.
I během prázdnin bude u nás 
rušno. Dlouho plánovaná rekon-
strukce sociálního zařízení nás 
čeká právě letos. A to rovnou 
ve všech patrech. Věříme, že vše 
proběhne bez problémů a v ter-
mínu, abychom mohli zase 
v září přivítat žáky ve škole.
Všem vám přeji krásné jarní 
a letní dny, které jsou před námi 
– prožité ve zdraví a pohodě.
                Ing. Eva Tomášková, 
                ředitelka školy

Návrh školy II. st. v Besednici.
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Recepty ze školní 
jídelny

Od 1. března byla zavřena MŠ 
i ZŠ. Od 3. března jsme začaly 
vařit opět pro strávníky, kteří 
si chodili s jídlonosiči - v po-
čtu asi 30 obědů. Tento stav tr-
val až do 9. dubna 2021. 
Od 12. dubna jsme již vařily 
pro předškoláky a ze ZŠ pro 

Provoz školní družiny byl 
v tomto období značně ome-
zen. Nejprve ŠD navštěvovali 
pouze žáci první a druhé třídy, 
každá třída měla své odděle-
ní. Postupně následoval návrat 
i ostatních tříd, ovšem rotační 
formou, takže v jednom týdnu 
ŠD navštěvovali opět prvňáčci 
a druháčci a v dalším pak třeťá-
ci a čtvrťáci. Dětí bylo sice po-
málu, ale i přesto jsme se snažili 
si tento čas společně užít. Hráli 
jsme společně různé hry, tvoři-
li jsme výrobky z papíru nebo 
si vytvořili domorodce v ži-
votní velikosti. A pokud nám 

Školní družina zase plně funguje
počasí dovolilo, vyrazili jsme 
ven a užívali si sníh i sluníčko.
Nyní se družina vrátila do pů-
vodního stavu, tak jako fungo-
vala před pandemií. HURÁ! 
Můžeme tak zase plnohod-
notně fungovat, věnovat se 
společným aktivitám a děti se 
konečně potkaly se svými ka-
marády napříč třídami. V prv-
ním oddělení si můžeme zase 
společně hrát a podnikat spo-
lečné aktivity a v druhém od-
dělení opět rozjedeme naši 
celoroční hru, jejíž závěr nás 
čeká v měsíci červnu.

Štěpánka Hosenseidlová

Recept na velmi oblíbený 
rýžový nákyp:
Suroviny: 
rýže 800 g, mléko 2,3 l, máslo 
120 g, cukr 300 g, vejce 5 ks, 
ovoce – kompot, vanilkový 
cukr 2 ks
Rýži vaříme v mléce do změk-
nutí a zhoustnutí. Oddělíme 
žloutky od bílků. Bílky vyšlehá-
me do pěny. Žloutky s cukrem, 
vanilkovým cukrem a máslem 
vyšleháme a smícháme s vaře-
nou rýží. Nakonec vmícháme 
bílek a řádně vše promícháme. 
Zapékací nádobu vymažeme 
máslem. Polovinu rýžové směsi 
poklademe na dno. Na to přidá-
me kompotované ovoce – me-
ruňky, švestky... Na ovoce pře-
lijeme zbylou směs. Pečeme 
v troubě na 180 °C asi 40 minut.

Rýžová kaše
Příprava na kaši je podobná 
jako na nákyp. Rýži uvařenou 
v mléce smícháme se směsí – 
žloutky, cukr, vanilkový cukr 
a máslo. Již nepřidáváme vy-
šlehaný bílek. Podáváme s ovo-
cem a polité ovocnou šťávou.

Jídelna už také vaří pro všechny žáky
1., 2. a 5. třídu, což bylo asi 80 
obědů. První stupeň se střídal 
rotačně ještě tři další týdny. 
Pak se k nim přidal i druhý stu-
peň. To už se nám navýšil po-
čet obědů na 150. Od 24. květ-
na nastoupili již všichni žáci.
Během této nevšední doby se 

zvládly ve školce oslavit i ně-
kolikery narozeniny, na které 
paní kuchařky upekly dortí-
ky. Na MDD připravujeme pro 
děti sladké překvapení. 

Za školní jídelnu 
Martina Šindelířová 
a Jana Schwarzová
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Bedřich Valdauf se narodil 
se 29. 12. 1899 v Trhových 
Svinech v rodině úředníka 
a učitele hudby. Už v dětství 
se u něj projevoval malířský 
talent. Začínala však první 
světová válka, a tak ho rodi-
če dali vyučit holičem. V roce 
1926 se přistěhoval do Boro-
van a otevřel si zde živnost. 
Borovany si rychle zamiloval 
a zůstal jim věrný až do konce 
života. Protože touha po umě-
lecké činnosti byla stále sil-
nější, rozhodl se v roce 1940 

Bedřich Valdauf - mistr mnoha výtvarných technik

Jedna z nástěnných maleb Bedřicha Valdaufa se dochovala v besednické základní škole. První fotografie pochází z padesátých let, 
kdy autor malbu tvořil. Druhá fotografie zobrazuje současný stav malby. 

prodat svou živnost a plně se 
věnovat své lásce, malování.
Pro své kvalitní grafické umění 
byl přijat do prestižního spol-
ku Hollar. V 50. letech vznikla 
nová organizace – Svaz čsl. vý-
tvarníků. Přesto, že v té době byl 
již mistrem v technice dřevory-
tu, byl ze svazu pro „nedostateč-
né vzdělání“ vyloučen a činnost 
mu byla zakázána. Taková byla 
doba. Po tomto zákazu praco-
val Bedřich Valdauf jako dělník 
v místním Calofrigu, přesto sou-
kromě v malování pokračoval.

Až v roce 1968 mu jeho přátelé, 
akademický malíř Karel Štěch 
a jihočeský malíř Václav Ně-
mec pomohli získat zpět povo-
lení k činnosti.
Bedřich Valdauf byl mistrem 
mnoha výtvarných technik. Na-
cházíme u něj velice osobitým 
způsobem díla podaná olejem, 
akvarelem, lavírované kresby 
tuší či uhlem i různé grafické 
techniky. Dokázal mistrně vy-
jádřit krajinu kolem nás - lesy, 
louky, pole a člověka, který 
v tomto prostředí žije. Z jeho 

díla na nás silně promlouvá 
láska k rodnému kraji, která 
nám dává pocit jistoty a do-
mova. Velmi přilnul k Boro-
vanům, zapojil se do místního 
dění, snad žádná divadelní hra 
borovanských ochotníků se 
bez něho neobešla. Výrazně 
se angažoval také v místním 
Sokole.
Zemřel 30. 3. 1976 v Českých 
Budějovicích

Magdalena Hluštíková,
vedoucí úseku kultury 
a knihoven města Borovany

Chtěla bych vás informovat 
o pravidlech pro provoz kniho-
ven od 17. května 2021. 
Ustanovení je z předešlých opat-
ření stejné. Omezení je 15 m 
čtverečních na jednu osobu, ne-
vztahuje se na děti mladších 15-
ti let. Je nutné při vstupu použit 
respirátor a dezinfekci. Při ak-
cích je přípustný padesátipro-
centní počet přítomných účast-
níků z celkové kapacity míst 
k sezení. V naší knihovně je tedy 
přípustné vpustit 13 osob. Tak-
že jsem ráda, že mohu napláno-
vat na červen pasování prvňáčků 
na čtenáře. Přesné datum se ještě 
domluví s třídní učitelkou.
6. dubna se předávalo ocenění 
nejlepším čtenářům roku 2020. 
V důsledku opatření se nemoh-
lo konat slavnostně v obřadní 

Přes omezující opatření knihovna obnovila provoz

síni. Proběhlo s časovým od-
stupem v knihovně, slavnostní 
punc to přesto mělo, protože 
ceny předávala paní starostka. 
Jako v předešlých letech, tak 
i letos obhájila prvenství paní 
Zdeňka Jirkalová, a to po de-
váté za 177 vypůjčených titulů. 
Sama říká, že na ně není sama, 

ale já vím, že manžel přečetl ko-
lem 50 titulů, a přesto by měla 
stále nejvíce. Na druhém mís-
tě je paní Jiřina Levá – 89 titu-
lů a její manžel Petr Levý, jako 
jediný ohodnocený muž, přečetl 
68 titulů. Z dětských čtenářů je 
na prvním místě, Liliana Mo-
ravčíková se svými 33 tituly. 

Všem oceněným gratulujeme. 
Nejčtenější knihou v loňském 
roce byla od Aleny Mornštajno-
vé – Tiché roky a od Jojo Moy-
seové - Stříbrná zátoka. Z časo-
pisů se nejvíce půjčoval Reflex.
Na shledanou v knihovně.

Libuše Vontorová, 
knihovnice
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Během velikonočního období 
se ještě v rámci opatření proti 
Covidu-19 konaly bohosluž-
by, adorace a modlitby křížo-
vé cesty v omezeném počtu 
věřících.
Otec Rafael připravil na každý 
den našich nejvýznamnějších 
křesťanských svátků promlu-
vy o významu Zeleného čtvrt-
ku, Velkého pátku, Bílé soboty 
a Božího hodu velikonočního, 
které bylo možno najít na far-
ním webu a na Facebooku. 
Stejně jako v dalších velešín-
ských farnostech jsme i u nás 
mohli přinášet květinové dary, 
kterými jsme pak vyzdobili 

V loňském roce se podaři-
lo renovovat bohoslužebnou 
místnost včetně kolumbá-
ria. Jen se započetím koná-
ní bohoslužeb jsme museli 
počkat. Na počátku letošní-
ho roku jsme sice zkusili za-
topit v kamnech a dvakrát 
bohoslužbu konat, ale míst-
nost se neohřála a teplota zů-
stávala téměř na nule. Další 
bohoslužbu jsme tedy kona-
li až v květnu. Zároveň jsme 
započali v květnu se staveb-
ní úpravou přístavby – farní 
kanceláře. Tu bychom rádi 
právě v letní sezoně nabíd-
li ke krátkodobým poby-
tům návštěvníků Besednice 
a okolí. Na počátku červ-
na už by zde měla fungo-
vat koupelna se sprchovým 
koutem a rovněž malá ku-
chyňka. Od června se budou 
konat v kapli bohoslužby 
každých čtrnáct dnů namísto 
dosavadního měsíčního cyk-
lu. Kolumbárium nyní nabí-
zí důstojné prostředí pro ulo-
žení uren za roční poplatek 
50,- Kč.
Pokud situace s covidem zů-
stane v létě stabilizována, 
snad už se podaří uskutečnit 

Velikonoce se konaly s omezeným počtem věřících
Boží hrob v našem kostele sv. 
Prokopa. Věřící mohli sledo-
vat i bohoslužby, které se on-
line vysílaly na programech 
ČT2 nebo na TV Noe z růz-
ných farností naší země.
Stejně jako každý rok u nás 
proběhly obřady Velkého pát-
ku, kde bylo možno si po-
slechnout zpívané pašije 
v mužském obsazení. V ne-
děli na Boží hod velikonoční 
jsme z kůru zpívali ještě spí-
še v komorním rodinném kru-
hu, ale těšíme se, že se s na-
ším malým sborečkem bude-
me moci už řádně připravit 
na pouť ke sv. Prokopovi.

Cílem peněžních sbírek v mě-
síci dubnu byly příspěvky 
na aktuální a plánované opra-
vy kostela.
Svatý týden, tj. týden od Květ-
né neděle do Božího hodu ve-
likonočního, proběhl střídavě 
konáním mší ve Svatém Janu, 
Velešíně a Soběnově – Květná 
neděle, Zelený čtvrtek – So-
běnov, Velešín, Velký pátek 
– Besednice, Velešín a koneč-
ně Boží hod velikonoční jsme 
kromě Velešína a Soběnova 
mohli oslavit 4. dubna i u nás 
v kostele sv. Prokopa.

Mgr. Zdeňka Řehoutová

Kaple betlémská v Besednici má renovované prostory

i některé další aktivity. Pokusí-
me se uspořádat koncert k vý-
ročí upálení Mistra Jana Husa 
– snad bude moci konečně při-
jet vokální soubor X-TET.
Další aktivity plánujeme jako 
tzv. „posvícení“ k výročí ote-
vření sboru v říjnu a pochopi-
telně bychom rádi uspořádali 

jeden až dva koncerty v adven-
tu. Snad se podaří mít v Kapli 
betlémské svůj originální bet-
lém, který bychom rádi rov-
něž představili na začátku le-
tošního adventu při rozsvícení 
tzv. Moravské hvězdy. Kaž-
dý čtvrtek je možno v době 
od 10.00 do 13.00 hodin Kapli 

betlémskou navštívit a pro-
hlédnout si renovovaný pro-
stor i místní Křížovou ces-
tu výtvarnice Ditty Kůtové. 
Kontakt pro další informace 
je možné na telefonním čísle 
773 557 979 nebo e-mailem: 
pruhovanetricko@centrum.cz.

Karel Filip, farář
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Pomalu končí zimní přikrmo-
vání zvěře a jako každé jaro 
se spolek připojil k celorepub-
likové akci Ukliďme Česko. 
V průběhu dubna členové na-
šeho mysliveckého spolku vy-
čistili stoky v katastru městy-
se Besednice. Čistily se stoky 
kolem silnic směrem na Sobě-
nov, Nesměň, Trhové Sviny 
a Kaplice–nádraží.
Celkem jsme nasbírali 11 pyt-
lů odpadu, který do našich 
lesů a luk nepatří, především 
kelímků z automatů od kávy, 
plastových lahví, plechovek 
od nápojů, konzerv a igelitů.
Děkuji všem členům spol-
ku, že jim záleží na tom, aby 
na lukách a lesích nebylo to, co 
tam nepatří a také na tom, jaké 

Členové mysliveckého spolku vyčistili 
okolí Besednice od odpadků

prostředí předáme dalším ge-
neracím. Každoročně v květnu 
a červnu kladou srny srnčata 
do luk. Ve vysoké trávě, kte-
rá jim skýtá nejlepší ochranu 

před predátory, je nechávají 
po dobu následujících dvou až 
tří týdnů.
V nejbližší době čeká členy 
spolku spolupráce se zemědělci 

při prvních sečích a vyhánění 
srnčat z luk, aby se zamezilo 
ztrátám na srnčí zvěři.

Vladislav Havlíček, 
předseda MS Besednice

Ani nepříznivá epidemiolo-
gická situace v první třetině 
roku 2021 nezabránila členům 
Rybářského spolku Besed-
nice v pokračování prací ve-
doucích k revitalizaci rybníka 
Loužník, který má náš spolek 
pronajatý od městyse Besed-
nice. Od začátku roku 2021 

Rybáři pokračují v revitalizaci Loužníku
se nám podařilo uskutečnit již 
několik společných i indivi-
duálních brigád, kde jsme se 
zaměřili především na úpra-
vu ostrůvku a okolí rybníka. 
Doufáme, že jsme svou prací 
dokázali přispět ke zvelebení 
tohoto úžasného místa a že be-
sedničtí občané i turisté, kteří 

naši obec navštěvují, tuto čin-
nost ocení při relaxaci a pro-
cházkách v okolí toho ryb-
níka. Jelikož bychom se rádi 
podělili i s ostatními o báječ-
nou atmosféru tohoto místa, 
rozhodli jsme se pro širokou 
veřejnost uspořádat „Besed-
nický rybářský den“. Touto 

cestou bychom vás rádi pozva-
li na tuto akci, která se usku-
teční dne 28. 8. 2021. Věříme, 
že si mezi besednickými obča-
ny najde své příznivce a že ne-
bude akcí pouze jednorázovou. 

Za Rybářský spolek 
Besednice
Karel Bíca, předseda 
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KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK VLTAVÍN

Vltavín ve víru vzpomínek na vydařené akce
Již rok se potýkáme s různý-
mi zákazy a omezeními, což 
se projevilo i na samotné čin-
nosti spolku. Bohužel tato 
doba nám nedovolila vykoná-
vat naši plánovanou činnost. 
Proto jsem se rozhodla vrátit 
se do času minulosti a připo-
menout si některé vydařené 
akce, zavzpomínat na bývalé 
členy spolku Vltavín. Je to již 
pěkná řádka let, co existuje 
spolek Vltavín a svou tradici 
má i představení Živý betlém. 
Zde se již vystřídala pěkná 
řádka účinkujících a režii to-
hoto představení měla na sta-
rosti, dnes již bývalá člen-
ka spolku, Hanka Červinko-
vá a jí vždy pomáhala Zdeň-
ka Řehoutová se svým sbo-
rem andělů. 
Nemůžeme zapomenout na 
krásné koncerty pořádané 
v Kapli betlémské. Ty vždy 
organizovala Božena Gril-
lová, rovněž bývalá člen-
ka spolku. Jednou z nejdéle 
připravovaných akcí je Se-
tkání heligonkářů, na jeho 

přípravě se podíleli všichni čle-
nové spolku. Proto nelze za-
pomenout na práci členů, kteří 
bohužel už nejsou mezi námi – 
Jan Věchet, Hana Hubená a Jan 
Hubený. Nemohu zapomenout 
ani na pečlivě připravené a zor-
ganizované každoroční zářijo-
vé poznávací zájezdy pod vede-
ním Heleny Zemanové. Krás-
ných vzpomínek je mnoho, ne-
lze je všechny vyjmenovat, ale 
jenom trochu připomenout.

Letošní půlrok nás připravil 
o řadu akcí. Zrušena byla pří-
prava masopustu, děti přišly 
o svůj Dětský karneval, Pálení 
čarodějnic. Maminky si pouze 
poslechly pásmo písní od dětí 
z MŠ a ZŠ Besednice z místní-
ho rozhlasu ke svému Svátku 
matek.
Covid pomalu ustupuje a zdá 
se, že se blýská na lepší časy 
a my se zase opět setká-
me na připravovaných akcí. 

První naší akcí po rozvol-
nění, ovšem pouze v rámci 
spolku, byl zkušební výstup 
na oblíbenou Střelnici, sa-
mozřejmě spojený s opéká-
ním buřtů. Opět se zadařilo. 
Věřím, že to byla první vlaš-
tovka v činnosti spolku Vlta-
vín a že budeme zase připra-
vovat a organizovat akce pro 
vás pro všechny a covidová 
doba bude snad již minulostí.

Jiřina Wernerová
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Málokdo dnes ví, že v našem 
městysu Besednice máme vý-
znamnou výrobnu lahůdek – 
Lahůdky Besednice, která je 
opředena pestrou historií, píší-
cí se již od roku 1949. Tehdej-
ší českobudějovické družstvo 
Rovnost předalo žezlo vedení 
výrobny družstvu v Kaplici. 
Původní výrobna se tehdy na-
cházela v bývalém řeznickém 
krámu „U Kleinů“, kde poz-
ději vznikla obecní restaurace. 
Původně výrobu lahůdek zajiš-
ťovalo celkem sedm až devět 
pracovnic, které byly schop-
ny denně vyrobit 1 200 chle-
bíčků, 300 kg listového těsta, 
50 kg rybích oček, a mnoho 
dalšího. V období vánočních 
svátků musely pracovnice vy-
produkovat až 25 000 ks chle-
bíčků, několik tisíc kg salátu 
a 1500 kg majonézy. Naopak 
masnou výrobou denně opouš-
tělo na 250 kg salámů, 200 kg 
sekané, tlačenky, huspeniny, 
jitrnice, jelita či prejty. Skvě-
lou pověst měly besednické 
párky, jelení a kari klobásy. 
Vzhledem k nevyhovujícím 
podmínkám masny, bylo nut-
né její provoz v roce 1993 

Poctivá výrobna lahůdek je u nás, 
co by kamenem dohodil

ukončit. Naopak výroba stu-
dených lahůdek se v roce 2004 
dočkala velké změny, kdy vý-
roba získala nové prostory. 
O rok později byla navázána 
spolupráce s Jednotami České 
Budějovice, Tábor či Jindři-
chův Hradec.
Besednická výrobna lahů-
dek vždy do výroby dáva-
la své srdce, a to se odráželo 

na kvalitě výrobků. I dnes 
tomu však není jinak, ale právě 
naopak. Konkurence na trhu je 
veliká a proto, je nutné držet 
s ní bezprostřední krok. Putim-
ská pomazánka z naší výrob-
ny získala v roce 2018 ocenění 
Chutná hezky Jihočesky. V le-
tošním roce přichází výrob-
na s novinkami v sortimentu, 
a to v podobě sendvičů a baget 

s jiným druhem pečiva či no-
vým druhem sendvičů (tuňák 
a vejce, šunka a vejce). Od za-
čátku roku je v prodeji také 
úplná novinka, kynutý a hous-
kový knedlík, který se pyšní 
ruční výrobou, složením bez 
konzervantů a éček.

Bc. Linda Vithová, DiS.
Jednota Kaplice

V Besednici působí Základní umělecká škola F. Pišingera, Trho-
vé Sviny již od roku 2004 s bohatou a pestrou uměleckou vzdělá-
vací nabídkou. Škola své žáky provedla nejen základy umělecké 
tvorby, ale soustavnou a systematickou činností kultivovala jejich 
dětský intelekt a vedla k trvalým hodnotám evropské kulturní ob-
čanské společnosti. I ve školním roce 2021/2022 se budeme sna-
žit nabídnout zájemcům co nejširší paletu studijních zaměření tak, 
aby si každý mohl vybrat dle osobních preferencí. Naši pedago-
gové zde budou vyučovat sólovému zpěvu, hře na zobcovou flét-
nu, saxofon, kytaru a klavír. Zároveň je v současné době připravo-
váno přesunutí výuky do nově zrekonstruovaných prostor v ulici 
Na Kopci. Zájemci o studium získají potřebné informace na we-
bových stránkách www.zustsviny.cz nebo mohou případné dotazy 
vznést na adresu info@zustsviny.cz či se informovat na telefon-
ním čísle 380 120 540 (p. Luboš Procházka, p. Michael Tröstl). 

KPH při ZUŠ F. Pišingera, 
Trhové Sviny

Kruh přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny je za-
psaný kulturní spolek s dlouholetou tradicí, jehož posláním je 
přibližování kvalitní hudby občanům Trhových Svinů a okolí. 
Každá koncertní sezóna je připravována tak, aby dramaturgický 
program aktivit byl co nejpestřejší a oslovil co nejširší spektrum 
posluchačů. Zájemcům a našim abonentům nabízíme i dopravu 
na koncerty z okolních měst a obcí, včetně Besednice. Vzhle-
dem k epidemické situaci nebylo možné uskutečnit v sezóně 
2020/2021 mnoho z připravovaných koncertů, a tak bude jejich 
velká část přesunuta do sezóny 2021/2022, proto bude tato se-
zóna na počet koncertů velmi bohatá. Nabízíme možnost využití 
výhodného předplatného, slevy pro seniory a studenty a vstup-
né pro děti zdarma. Bližší informace naleznete na plakátech 
a na webových stránkách www.zustsviny.cz v záložce Kruh přá-
tel hudby. Těšíme se na setkání i s vámi.

ZUŠ F. Pišingera, Trhové 
Sviny – pracoviště Besednice

Kolektiv studené kuchyně v roce 1974.
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122 let Četnické stanice - V. část

Konec druhé světové války 
a zejména její závěrečná fáze, 
kdy se západní i východní fron-
ta blížily ke styku na demarkač-
ní čáře, byl poznamenán vý-
znamnými událostmi, které se 
v jarních měsících roku 1945 
udály v Besednici a jejím bez-
prostředním okolí. Popisují je 
kroniky obcí, ale i tzv. památ-
níky četnických stanic, které 
i v této páté části budou tvo-
řit páteř našeho vyprávění. Pro 

Ochranná zóna Slovensko byla vytvořena na základě smlouvy mezi Německem a Slovenským státem a na jejím území měl Wehr-
macht svrchovanou moc. Smlouva byla podepsána 28. srpna 1939 v Bratislavě. Na území bylo rozmístěno několik německých posá-
dek a území zahrnovalo pásmo Malých Karpat s velkým výcvikovým prostorem Záhorie včetně Borového lesa u Malacek.

5. 5. 1945
Výzva rozhlasem o obnove-
ní samostatnosti Českoslo-
venské republiky byla přijata 
obyvatelstvem s nezměrným 
nadšením. Všechny domy byly 
okamžitě vyzdobeny prapory 
ve státních barvách a němec-
ké nápisy odstraněny. Revo-
luční národní výbor ujal se 
ihned vedení akce a po usta-
vení hlídek ze spolehlivých 
místních občanů, vykonáva-
ly tyto hlídky společně s pří-
slušníky stanice SNB všech-
ny úkony k zajištění veřejného 
pořádku a k zachování klidu. 

V Besednici ubytovaný štáb 
úsekového pevnostního veli-
telství „Prinz Eugen Nord“ 
složený převážně z rakous-
kých státních občanů, choval 
se k těmto akcím zcela pasiv-
ně, a proto i obyvatelstvo jed-
notlivé jeho příslušníky ne-
znepokojovalo. S vedoucími 
důstojníky bylo dohodnuto 
dobrovolné vydání zbraní, ale 
klidný průběh této akce byl 
ohrožen skupinou nerozváž-
ných mladíků z Trhových Svi-
nů, kteří přijeli do Besednice 
nákladním autem, ověšeni ce-
lým arzenálem zbraní, s nimiž 

Osvobození
úvod do počátku květnových 
dějů si však budeme muset do-
jít o pár kilometrů severněji 
do obce Svatý Jan nad Malší. 
Strategicky významné místo pro 
všechny armády, které se našim 
krajem pohybovaly i v daleké 
minulosti, neuniklo pozornosti 
ani ustupující nacistické armá-
dě v roce 1945. Již 23. dubna 
přišli do Svatého Jana ubytova-
telé německého vojska a žádali 
ubytování pro osmdesát žáků 

kadetní školy ve věku 11-16 let 
a pro 7 důstojníků. Byli ubyto-
váni ve třech třídách školy, dů-
stojníci v soukromých domech 
a hned následujícího dne kolem 
osmé hodiny ranní odtáhli smě-
rem na Č. Krumlov.
O dva dny později ve čtvrtek 
26. 4. 1945 se opět dostavili 
ubytovatelé německé armády 
a žádali ubytování pro Kom-
mando der Schutzzone in der 
Slovakei (Velitelství ochranné 

zóny Slovensko), vystupující 
pod krycím názvem Úsekové 
pevnostní velitelství Prinz Eu-
gen Nord. Na tak velký útvar už 
ubytovací kapacita Sv. Jana ne-
mohla stačit, a tak v obci s voj-
skem zůstal jako velící důstoj-
ník mjr. Knore. Štáb velitelství 
o síle 10 důstojníků a dalších 
50 mužů spolu se svým velite-
lem generálem letectva Karlem 
Barlenem se ubytovali v Be-
sednici ve zdejší škole. 

většina neuměla vůbec za-
cházeti, a svou neukázněnos-
tí vyvolali zmatek, takže byla 
obava, že dojde ke krveproli-
tí. Po jejich odstranění z obce 

bylo odzbrojení německé jed-
notky provedeno v poměrném 
klidu a jejím příslušníkům pak 
povolen dne 6. 5. 1945 volný 
odchod.

V obci Besednice byl ustanoven Prozatímní národní výbor 
ve složení:

Tetenka František, řídící učitel v.v. – předseda,
Buchtel Jaroslav, odborný učitel- jednatel,
Zeman Karel, majitel pily – velitel stráží (asi 30 mužů)
Matějíček Václav, praporčík československé armády v.v.,
Charvát Martin, dílovedoucí,
Klícha Tomáš, dílovedoucí,
Marek Jan, rolník,
Bícha Josef, rolník.
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6. 5. 1945
Obcí procházely silné jednot-
ky ustupující německé armády 
směrem na Kaplici, ale k žád-
ným incidentům nedošlo.

7.5.1945 
Na silnici Besednice – Kaplice 
byla pod osadou Pořešín zadr-
žena neznámou jednotkou vo-
jenských SS skupina 14 mužů 
z obce Besednice a Soběnov. 
Při jejich prohlídce nepodaři-
lo se jednotlivcům včas odho-
diti zbraně, a proto byli někteří 
z nich, a to: 30 roků starý, že-
natý tesař František Pesinger 
z Besednice čp. 120, 36 roků 
starý, ženatý zedník Petr Tra-
jer z Besednice čp. 124, Fran-
tišek Wortner 25 roků starý, 
svobodný obuvník ze Smrho-
va čp. 17, 20 roků starý, svo-
bodný zedník Bohumil Orholz 
ze Soběnova čp. 112 a 23 roky 
starý, svobodný zedník Miloš 
Kotek ze Soběnova čp. 80 za-
jati, odvlečeni neznámo kam 
a o jejich osudu není dodnes 
zpráv.

Jak k celé události došlo?
Někdy po 14.00 hodině se vra-
cel z Kaplického nádraží domů 
do Malče na bryčce tažené 
koňmi pan František Dvořák 
se svými dvěma přáteli Fran-
tiškem Řehoutem a Václavem 
Šimkem. Když přejeli přes 
most řeku Malši a projeli ná-
slednými dvěma pravotočivý-
mi zatáčkami, uslyšeli a zřej-
mě už i uviděli, že je dojíždí 
kolona vozidel německé armá-
dy. Když se ocitli těsně před 
horizontem na vjezdu do le-
votočivé zatáčky, spustila se 
za nimi přestřelka z automa-
tických zbraní mezi vojáky 
v koloně a tříčlennou besed-
nickou pořádkovou hlídkou, 
ukrytou vpravo od směru jízdy 
v lese. Koně v bryčce se spla-
šili a Dvořák měl hodně práce, 
aby s nimi zahnul na křižovat-
ce vlevo směrem do Malče. 
Hned v další zatáčce všich-
ni tři muži z bryčky seskočili, 

koně nechali svému osudu 
běžet dál po silnici a sami se 
ukryli v protilehlém lesíku, 
na místě odkud měli dobrý 
výhled na křižovatku a příjez-
dovou cestu od Kaplice. Jak 
se později ukázalo, měli sami 
dost velké štěstí, protože zad-
ní čelo bryčky bylo prostře-
lené a oni jen o vlásek unikli 
bez zranění. Přestřelka byla 
sice krátká, ale střely z auto-
matických zbraní dopadaly 
až do dvora usedlosti Josefa 
Smolíka-Houdka. Projíždějí-
cí vojenská kolona byli vojáci 
SS a okamžitě zahájili pátrání 
po mužích, kteří po nich z lesa 
stříleli. Jeden z nich doběhl až 
k řece Malši, kde se schoval 
pod jejím břehem, druzí dva 
se rovněž dokázali ukrýt, takže 
je vojáci SS nedopadli. Střel-
ba ale přilákala jinou skupinu 
mužů ze Soběnova. Ti naská-
kali na jízdní kola a rozjeli se 
po dnes už neexistující cestě 
přes Luh a Bídu, až ke kap-
lické silnici. Pět jich bylo sice 
ozbrojeno, ale do přestřel-
ky nezasáhli a ani se nesna-
žili ukrýt. Podle svědectví tří 
mužů z bryčky došli soběnov-
ští k silnici zrovna ve chvíli, 
kdy vojáci SS ukončili pátrací 
akci a rozjeli se po silnici smě-
rem k Besednici. Jakmile SS-
mané uviděli u silnice stát šest 
soběnovských mužů, okamžitě 
je sebrali, přivázali k vozidlům 
a přijeli s nimi na náměstí 
v Besednici před obecní úřad. 

Zde došlo k vyjednávání mezi 
velitelem kolony SS a četníky. 
Podle vyprávění vrch. stržm. 
Františka Sýkory, který se vy-
jednávání osobně účastnil, se 
podařilo dohodnout propuš-
tění všech neozbrojených za-
tčených osob včetně Vladimí-
ra Kotka, který byl nejmladší 
ze soběnovské skupiny a jako 
jediný nebyl ozbrojen. Ostat-
ních pět mužů, kteří v okamži-
ku dopadení byli ozbrojeni, zů-
stalo v zajetí. Ještě téhož dne 
celý konvoj SS překročil státní 
hranici do Rakouska v Nových 
Hradech a na okraji protilehlé 
osady Phyrabruck všech pět 
zajatých mužů popravili ranou 
do týlu. Místní občané potom 
těla popravených pochovali 
a hrob označili křížem z bře-
zových polen.

8. 5. 1945 
V časných hodinách ranních 
přijel od Kaplice nákladní-
mi auty oddíl německého voj-
ska a vojenských SS, obsadili 
náměstí a křižovatky a žáda-
li vydání zbraní. Příslušníci 
SNB 1)byli odzbrojeni a inter-
nováni spolu s členy revoluč-
ního NV v místnosti obecní-
ho domu, do jehož sklepních 
oken vložili Němci 3 ekrazito-
vé nálože. Ježto výzva k vydání 
zbraní neměla úspěchu, prová-
děly jednotlivé hlídky prohlíd-
ky. Smutným zjevem bylo jed-
nání místního příslušníka 
českého původu Bohumila 

Brázdy, který navázal s jed-
notkou styky, prováděl osobně 
u obyvatelstva domovní pro-
hlídky za asistence německé-
ho vojáka a při tom vystupoval 
brutálněji než samotní Němci. 
Po odjezdu německé jednotky 
byl zajištěn a dne 18. 1. 1946 
odsouzen mimořádným lido-
vým soudem v Č. Budějovicích 
k 10 rokům těžkého žaláře.

Dramatická situace z úterka 8. 
5. je popsána i v besednické 
školní kronice s upřesněním, 
že vojáci zatkli řídícího učitele 
Vladimíra Blechu a ostatní čle-
ny národního výboru, prohle-
dali včetně školy jejich byty 
a domovy a požadovali na-
vrácení veškerého vojenského 
materiálu, který zde zanechali. 
Poté zatčené členy národního 
výboru, místní četníky a řídí-
cího učitele odvedli do míst-
ního obecního domu, kde je 
uvěznili jako rukojmí a celou 
budovu zaminovali. Nakonec 
bylo odevzdáno 5 pušek a ně-
jaké přilby a plynové masky. 
Akci německých vojáků na-
rušila paní Matějíčková, kte-
rá přiběhla na náves a začala 
křičet, že od Pořešína jedou 
Američané. Němečtí vojáci 
rychle naskákali do aut a odje-
li ke Svatému Janu. Vzali s se-
bou jako rukojmí pana Fran-
tiška Tetenku, řídícího učitele 
ve výslužbě, který byl předse-
dou prozatímního národního 
výboru, působil ale také jako 
tlumočník a úspěšný vyjed-
návač. Ve Svatém Janu vojá-
ci požadovali rovněž vrácení 
vydaných zbraní. Ponechali 
zbraně pouze hlídkujícím ha-
sičům a ostatní zbraně si vzali 
zpět. Poté odjeli společně ještě 
s další skupinou vojáků, kteří 
se objevili ve Sv. Janě již ráno 
zpět do Besednice. Po příjez-
du do Besednice již neměli ně-
mečtí vojáci zájem pokračovat 
v dalším sběru vojenského ma-
teriálu, propustili všechny ru-
kojmí a odjeli zpět do Kaplice.

122 let Četnické stanice - V. část - pokračování

(Pokračování na straně 14)

Schéma události ze 7. 5. 1945
1. Místo kde došlo k přestřelce mezi besednickou hlídkou (BH) a vojáky SS.
2. Msto kde došlo k zatčení 6 mužů ze soběnovské hlídky.
3. Místo úkrytu mužů z drožky pana Dvořáka (DS). 
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Zdroj:

Památník Četnické stanice 

Besednice - texty psané kurzívou 

Evidence padlých vojáků Rudé 
armády

Vyprávění pamětníků

Konec 5. části
JUDr. Jiří Císař

(Dokončení ze strany 13) 

Bohuslav Brázda. Narozen 
asi 1920, nedoučený zedník, 
talentovaný muzikant, hrál 
na fagot, chtěl se dále věnovat 
studiu hudby, což byl asi také 
důvod, proč se dal tzv. k Něm-
cům. Sloužil v německé armá-
dě a v uniformě jej viděli místní 
před koncem války na taneční 
zábavě a také, když se na koni 
projížděl po okolí Besednice.
Dne 8. 5. 1945 se aktivně zú-
častnil pátrací akce spolu s ně-
meckými vojáky po uschova-
ných zbraních a po členech 
strážní hlídky, která se dosta-
la do přestřelky s německými 
vojáky předešlého dne u be-
sednického mostu. Po odcho-
du německých vojáků zůstal 
v obci, choval se arogantně, 
vydával dokonce i rozkazy 
četníkům a vyhrožoval, že po-
kud se mu něco stane, že se ně-
mečtí vojáci vrátí a pomstí ho, 
protože je pod jejich ochranou. 
Nakonec se zbraní v ruce do-
nutil starostu obce Jana Marka, 
aby zapřáhl do bryčky a odve-
zl jej na Kaplické nádraží. Asi 
v polovině cesty nad Houdkem 
byl však dostižen besednickou 
hlídkou na motocyklu - Vác-
lavem Kelblem a Janem Kar-
vanem. Podařilo se jim Bráz-
du přelstít, spoutat ho a odvézt 
zpět do Besednice. Poté jej pří-
slušníci stráže hlídali v „Kelb-
lově lomu“ na Hrbě v dřevě-
né kamenické boudě, kde jen 
se štěstím unikl smrti, když 
jej někteří strážci chtěli popra-
vit. Asi po dvou dnech, když 
už se situace v obci zklidnila, 
převzali si jej četníci a umísti-
li na obecním úřadě v cele až 
do doby, kdy byl předán spra-
vedlnosti. Byl odsouzen k nu-
ceným pracím. V šedesátých 
létech se ale v Besednici obje-
vil znovu, už ale jako přísluš-
ník Sboru nápravné výchovy.

Manželé Matějíčkovi. Paní 
Matějíčková je místním ob-
čanům známa svou akcí 
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právě z 8. 5. 1945, kdy při-
běhla na náměstí a volala, že 
od Pořešína přijíždí americká 
armáda. Méně známou skuteč-
ností je však to, že pan Václav 
Matějíček, praporčík čs. armá-
dy v.v., za okupace pomáhal 
uprchlíkům z Německa a vodil 
je hlouběji do vnitrozemí pro-
tektorátu. Tito stateční a ku-
rážní manželé bydleli v domě 
čp. 160, který dnes patří man-
želům Jirkalovým a za vál-
ky to byl první dům ve směru 
od Slabošovky, stojící na sa-
mém okraji Besednice.

9.-10. 5. 1945
Obcí projížděly poslední silné 
jednotky vojenských SS, jejichž 
příslušníci nevraživě kritizo-
vali zejména vyvěšené prapo-
ry spojeneckých velmocí. Jeli-
kož byla vážná obava, že dojde 
k násilnostem, bylo obyvatel-
stvo ve svých bytech a na silni-
ci zůstali jen příslušníci SNB. 
K větším násilnostem nedošlo 
a oba dny proběhly sice za na-
pjatého vzrušení, ale poměrně 
v klidu.

11. 5. 1945
V odpoledních hodinách při-
jela do Besednice první prů-
zkumná hlídka Rudé armá-
dy v síle 8 mužů. Byla s jáso-
tem uvítána seběhnuvším se 
obyvatelstvem, které se slza-
mi v očích vítalo tyto dlouho 

očekávané posly konce války 
a nositele naší opětovné státní 
samostatnosti. Se stejnými po-
city a okázalostí byly pak vítá-
ny i následující svazy vítězné 
Rudé armády.

12. 5. 1945
V okolních lesích se zdržova-
lo ještě mnoho vojáků Wehr-
machtu, SS a tzv. vlasovců, kte-
ří se snažili přejít demarkační 
linii, kde by se cítili bezpečně-
ji. Proto zde vojáci Rudé ar-
mády prováděli bezprostředně 
po příchodu do Besednice vy-
čišťovací akce. Při jedné z ta-
kových akcí padl v boji s nepří-
telem seržant Vasilij Antonovič 
Kornienko nar. 1908 v Černi-
kovské oblasti, město Rom-
ny obec Zasulje. 2) Příslušník 
223. střelecké divize Rudé ar-
mády. Byl ženatý a jeho žena 
se jmenovala Jelena Stěpanov-
na Kornienko. Pochován byl 
2 km od Besednice v části Bída 
na východním okraji lesíka, 
kde měl upravený hrob. Dne 
26. 12. 1945 bylo jeho tělo ex-
humováno a uloženo na cen-
trální pohřebiště v Jihlavě. 
Krom kratičké zmínky v besed-
nické kronice si nikdo celá léta 
na padlého seržanta nevzpo-
mněl. Místo, kde byl u Bídy 
Kornienko pochován, už není 
upravováno a jméno padlého 
vojáka není nikde uvedeno ani 
připomenuto. Lesík ale býval 

zdejšími obyvateli uctíván jako 
posvátné místo, kde se nesbí-
raly ani borůvky ani houby.

1) O založení SNB bylo roz-
hodnuto na zasedání čs. vlá-
dy 17. 4. 1945 v tzv. Košic-
kém vládním programu. Pro-
to se od prvních dnů osvobo-
zení začalo používat toto nové 
označení.

2) Město Romny leží v se-
verovýchodní části Ukrajiny 
v Sumské oblasti (vyšší správ-
ní celek je Černigovská ob-
last). Městem protéká řeka Ro-
men. První záznamy o městu 
pochází z roku 1096. Do roku 
1638 mělo město přes 6000 
obyvatel, což bylo nejvíce 
osídlené místo v tamní oblasti. 
V roce 1781 začaly být Rom-
ny upřednostňované Kateři-
nou Velikou. V době mezi lety 
1979–1989 vzrostl počet oby-
vatel z 53 016 na 57 502. Za-
sulje je dnes část Romny, kde 
je významný velkoobchod.
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Nepěkný pohled na naši obec
Tímto prosím občany a dodržování pravidel odpadového 
hospodářství, které se řídí Zákonem o odpadech a nařízením 
městyse Besednice.

Jak nakládat s objemným odpadem
Velkoobjemový kontejner umístěný ve dvoře „Vachlovec“ 
slouží jen pro ukládání objemného odpadu v malém množství 
o menších rozměrech. Pro objemný odpad větších rozměrů jako 
např. matrace, koberce, nábytek, okna, stavební suť, nebezpečný 
odpad atd, slouží sběrný dvůr ve Velešíně, s kterým máme nově 
uzavřenou smlouvu o spolupráci. Tuto službu hradí obec.

Od začátkem roku obec rozesílá občanům z důvodu účinného po-
žadavku Zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001Sb.) 
„Výzvu o odstranění septiků a jímek“. Tato výzva platí pro 
všechny občany, kteří nyní septiky a jímky používají pro shro-
mažďování odpadních vod ze svých nemovitostí, a také informuje 
občany o tom, jak v případě odstranění septiků a jímek postupo-
vat a koho kontaktovat. Žádáme proto vlastníky nemovitostí, aby 
zajistili přímý odtok splaškových odpadních vod z nemovitosti 
do kanalizace prostřednictvím domovních kanalizačních přípo-
jek, nikoliv přes septiky a žumpy, pokud je to technicky možné.

Sběrný dvůr se nachází pod areálem Zemědělského družstva 
ve Velešíně, v ulici Na Humnech.

Otevírací doba:

od 1. listopadu do 28. února provozní doba: 
pondělí až pátek 7:00 – 16:00, sobota 8:00 – 13:00

od 1. března do 31. října provozní doba: 
pondělí až pátek 7:00 – 17:00, sobota 8:00 – 13:00

Občané obce jsou vyzváni při vjezdu do sběrného dvora 
o předložení občanského průkazu k ověření totožnosti!

Černé skládky nebezpečného odpadu v obci. 

Vyzýváme k odstranění septiků a jímek

Městys Besednice připravu-
je Strategický rozvojový do-
kument na následujících deset 
let. Rádi bychom znali názory 
našich občanů, proto jsme jako 
jeden z podkladů pro tvorbu 
tohoto dokumentu vytvořili 
on-line dotazník, který pomů-
že městysu upřesnit priority 
rozvoje na další období. 
Dotazník je zveřejněn na webu:

Odložený nábytek ve dvoře „Vachlovec“.

Vývoz obsahu septiku zdarma
Dle obsahu výzvy obec na své náklady zajišťuje vývoz odpad-
ních vod z rušících se septiků. 

Tato služba bude zdarma jen do konce roku 2021.

Ti občané, kteří nezajistí toto odstranění, si budou po novém 
roce hradit vývoz sami.
Pokud někdo tuto výzvu neobdržel, prosím o kontaktování po-
datelny a výzvu vám ihned zašleme.

Vyplněním dotazníku pomůžete upřesnit priority rozvoje obce
https://www.besednice.cz/de-
tail/7-dotaznik-pro-rozvojovy-
a-str/
Budeme rádi, pokud věnujete 
několik minut vyplnění tohoto 
dotazníku.
Občanům, kteří nemají pří-
stup k internetu, rádi na požá-
dání s vyplněním dotazníku 
pomůžeme.
V loňském roce jsme plánovali 

Oslavy 110 let od povýše-
ní obce Besednice na městys, 
kde jsme chtěli také slavnost-
ně ocenit občany, kteří dlou-
hodobě (10 a více let) věnují 
(věnovali) svůj volný čas prá-
ci pro spolky nebo místní or-
ganizace, připravují (připravo-
vali) sportovní a kulturní akce, 
věnují se volnočasové aktivitě 
s dětmi a mládeží. Oslavy se 

sice neuskutečnily, ale podě-
kovat těmto občanům a ocenit 
je bychom měli. Pokud znáte 
takovou osobnost (nejvíce tři), 
která by si toto ocenění zaslou-
žila, můžete Váš návrh vhodit 
do schránky na chodbě v pří-
zemí radnice do 20. června. 
Oblasti, za které budou oce-
nění udělována: kultura, sport, 
zájmová činnost a ostatní.



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
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Blahopřejeme spoluobčanům, 
kteří slaví narozeniny v měsíci červnu, 
červenci a srpnu.

Přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Blahopřejeme

Kontakty

 11. června Den otevřených dveří v ZŠ 
  a v bývalé MŠ
 12. června Běh na Kohout – 15. ročník
 19. června Dětský den
 19. června Pojízdné kino
 26. června Večerní zábava – kapela Parkán
 3. července Fotbalový turnaj o pohár starostky 
  městyse Besednice v malé kopané
 4. července Besednická pouť
 4. července Poutní mše svatá od 11.00 hodin
  v kostele sv. Prokopa
 9.-11. července Setkání mládeže Omlenička 
  (Mladí hasiči)
 12.-16. července Sjíždění Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova 
  (Mladí hasiči)
 17. července Memoriál Vratislava Nováka 
  v hasičském sportu
 25. července Obecní slavnost a vystoupení kapely Babouci
 7. srpna Volejbalový turnaj
 28. srpna Besednický rybářský den
 11. září 41. ročník Střeleckého memoriálu 
  Václava Papouška (od 10 hodin)
 2. října Kladenská heligonka - 10.00 hodin
 2. října Pietní akt u pomníku na hřbitově 
  od 12.00 hodin
 2. října 40. ročník Setkání heligonkářů
  od 13.00 hodin
 listopad Obecní bál
 28. listopadu Rozsvícení vánočního stromu
 23. prosince Živý betlém

Plán akcí na rok 2021

Druhou jarní sezónu zahajuje-
me v rozsáhlé zahradě Domova 
pro seniory Kaplice – se vším, 
co k ní patří: svěží zelenání 
trávníku, rozpuk květů, návrat 
ptáků a včel, ale také komplet-
ní jarní údržba, kterou si takto 
rozsáhlý areál zasluhuje.
Sluneční paprsky, kterých je le-
tos zatím jenom poskrovnu, vy-
bízejí klienty k trávení volného 
času právě na zahradě – ať už 
procházkou, relaxací na lavič-
kách při pozorování chovaných 
ovcí a slepic nebo i drobnými 
zahradními pracemi.

Zahrada léčí v Domově pro seniory v Kaplici
Pestrá paleta možností je jedním 
z přínosů zahradní terapie, jejíž 
dílčí části v rámci aktivizačních 
činností v Domově aplikujeme. 
Zahrada jako taková nabízí člo-
věku tolik podnětů, že si každý 
klient dokáže vybrat pro něj pří-
nosný způsob trávení času v ní. 
Součástmi provozované zahrad-
ní terapie tedy jsou stimulace 
smyslů, procvičování motoriky 
při aktivních činnostech a zá-
žitek spolupráce s ostatními. 
Výsledným efektem pak bývá 
zlepšení nálady i celkového roz-
položení klienta. Díky vhodným 

terénním úpravám nejsou o pří-
nosy zahradní terapie ochuzeni 
ani klienti, kteří se pohybují s do-
pomocí kompenzační pomůcky. 
S ohledem na specifika senior-
ského věku jsou pak připraveny 
i další pomůcky: mobilní truhlí-
ky, vyvýšené záhony ve sklení-
ku, všudypřítomná zábradlí atd. 
Záměr, se kterým byla zahrada 
budována – tedy setkávání klien-
tů s rodinami, veřejností a míst-
ní komunitou – jsme vzhledem 
k okolnostem dosud nemohli 
uplatnit v celé jeho šíři. Co nej-
častější komunikaci a setkávání 

klientů s jejich blízkými se tak 
snažíme zprostředkovávat i al-
ternativními cestami. Zapoje-
ním do projektu Tablet od srdce 
jsme získali tablet, který rozšířil 
dosavadní technologické vyba-
vení v Domově využívané kli-
enty pro pravidelnou on-line 
komunikaci s jejich blízkými. 
Naše zkušenosti s tímto způso-
bem setkávání klientů s rodina-
mi jsou popsány v příručce Spo-
lu na dálku, kterou vydala IT 
komunita Česko.Digital.

Kolektiv autorů 
DPS Kaplice, 2021

Upozornění: Konání všech akcí se musí řídit podmínkami MZ 
pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo 
pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno v té době 
platným mimořádným opatřením!


