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Čas adventní v Besednici
Letošní podzim a ani začátek
adventu neprobíhal podle plánu. Nejdříve byl zrušen obecní bál, poté i myslivecký a rybářský ples a podle všeho bude
zrušená i koleda. Začali jsme
plánovat alespoň adventní
a vánoční akce, jako je rozsvícení vánočního stromku, vánoční jarmark a Živý betlém.
Jarmark i betlém jsme po dohodě zrušili úplně a jediné, co
se doposud uskutečnilo, bylo
rozsvícení stromečku. Probíhalo to bohužel bez pěveckého sboru dětí a vánočního
punče, ale myslím si, že kdo
se přišel na náměstí podívat,
určitě si zahájení adventu užil.
Za své si to vzali kluci z Kašovanky, kteří svým hraním
navodili vánoční atmosféru,
a paní Brunová s paní Řehoutovou se zasloužily o to, aby se
koledy rozezněly po vsi alespoň rozhlasem. Perličkou všeho bylo puštění nahrávky dětí
z 1. třídy ZŠ pod vedením Irenky Hubené. Svoji recitaci děti
ukončily cinkáním zvonečků

XXIV

ROČNÍK

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

a stromeček se tímto slavnostně
rozsvítil. Adventní věnec, který
zdobí dveře radnice, byl o první

A co říkáte na náš nový dřevěný betlém u kostela?

adventní neděli požehnán panem farářem Kacou.
(Pokračování na straně 2)

dovolte mi tímto uvést náš další,
již pátý, zpravodaj v roce 2021.
Rádi bychom vás v tomto vydání informovali
o dění v obci
a v okolí za poslední tři měsíce. Snad se
vám bude líbit.
Také pro vás
připravujeme zpravodaj speciál
„Rok 2021 v našem městysu“,
kde bude shrnuto vše, co se nám
v roce 2021 povedlo i nepovedlo. Můžete se na něj v lednu těšit.
Trochu nás všechny trápí tato
„covidová“ doba. Je na nás
všechny neustále vyvíjen nepříjemný tlak, často nás okolí,
média a jiné instituce nutí dělat
nesmyslné věci, vydávají nejrůznější zákazy, příkazy, povolení,
které si sami ani kolikrát nepřejeme. Často to potom vyvolává
mezi lidmi špatné klima a vznikají tím nepříjemné vztahy. Musíme všichni tuto dobu přečkat
a doufat, že vše brzo skončí a budeme opět žít normálně. Proto
na všechno v téhle adventní době
zapomeňme, snažme si užít zimní čas a těšit se na Vánoce, které
nám už klepou na dveře.
Proto mi dovolte všem popřát krásné svátky, hodně štěstí
a zdraví a do nového roku hlavně
hodně pohody a dobré nálady.

Ing. Alena Koukolová,
starostka městyse
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Advent

Číslo 37

Čas adventní v Besednici
(Dokončení ze strany 1)
Abychom nezapomněli na stromeček samotný. Musíme si připomenout, kdo všechno se zasloužil o jeho přípravu. Začalo se instalací světelných řetězů a ozdob ve vyšších patrech stromu, dále pak postavením dřevěných andílků. Děkuji tímto všem pracovníkům
městyse - Janu Millerovi, Karlu Bícovi, Josefu Šindelířovi
a Janu Zemanovi, který s nimi
každoročně na přípravě rozsvícení stromečku spolupracuje.
A co se druhu ozdob týče, i letos se použily známé ozdoby vyrobené Ludmilou Paťhovou. Pod vedením Martiny
Šindelířové se vyrobilo i několik nových. Děkujeme tímto

Michaele Syrovátkové a jejím dětem, Ireně Hubené, Radce Smolíkové, Heleně Vitouškové, Bronislavě Smolenové,

Aleně Blechové, Věře Ševčíkové, Věře Tampírové, Věře
Sedlářové a Marii Brunové.
Poděkování patří také dětem

z kroužku Zálesák za dozdobení stromku ve spodní části.
Ing. Alena Koukolová,
starostka městyse

P r o s i n e c 20 21
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Základní škola

Stále nás trápí komplikace s Covid-19
Od poslední zprávy ze školy
uplynuly jen dva měsíce, ale
událo se toho opravdu mnoho.
Náš pedagogický sbor se rozrostl o nové kolegy, a to ať
ve škole, tak ve školce – díky
tomu například v mateřské
škole můžeme poskytovat
péči i dítěti s vysokými nároky
na podpůrná opatření.
Žáci devátého ročníku absolvovali několik akcí, které jim
mají pomoci při volbě budoucího povolání – v Českém
Krumlově jim několik středních škol a učilišť z okolí představilo své obory, později si
také žáci mohli na workshopech vyzkoušet některé aktivity
– například ve Velešíně se seznámili s provozem strojírenské dílny, v Kaplici pak s prací barmana a číšníka. Zástupci
českokrumlovského úřadu práce poučili žáky o tom, jaké pozice jsou nyní na trhu práce žádané a jak se zorientovat v tom
velkém množství profesí, které
existují.
Všechny nás velice trápí to,
že už třetí školní rok je ovlivněn situací kolem nemoci Covid-19, zejména časté uzavírání škol či jejich částí. Snažíme
se i během těchto uzávěr nejen učit na dálku, ale zároveň
po návratu žáků do školy posílit jejich adaptaci na školu
a vzájemné vztahy ve třídě.
Proto letos neproběhl adaptační kurz pouze v 6. třídě
(zde bývá pravidelně proto,
aby se sžili žáci z původní třídy s těmi, kteří k nám na druhý stupeň nastoupí z okolních
obcí), ale zařadili jsme ho opakovaně i v 7. třídě. Náklady
byly hrazeny z dotace státu,
kterou jsme během podzimu
obdrželi.
I přes tuto zvýšenou absenci
žáků ve škole se během podzimu povedlo zrealizovat kompletní kurz plavání pro žáčky 1. a 2. třídy, chybějící lekce z loňska si odplavali i žáci
3. třídy.
Nepřišli jsme ani o tradiční

V říjnu navštívil ZŠ Besednice hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Prohlédl si nově
zrekonstruované prostory školy.
akce jako je „Barevný týden“,
oslava Halloweenu, oslavu významných podzimních dnů
a dokonce nás navštívil i pan
Vondruška s ukázkou dravých ptáků a sov. Protože je
pro nás důležitá bezpečnost
žáků, proběhl cvičný požární
poplach – ukázalo se, že díky
změnám, které proběhly (instalováno více míst pro vyhlášení poplachu) a také proto, že poplach už většina žáků
s námi trénovala dříve, jsme
tentokrát zvládli opustit budovu v mnohem kratším čase než
naposledy.
Naše nejbližší plány jsou nyní

dotčeny opatřeními, které vydává vláda a jednotlivá ministerstva. Aktuálně tedy jednáme o podobě adventního jarmarku, lyžařského kurzu a dne
otevřených dveří. Během pár
dní bude znám výsledek – rodiče žáků i veřejnost o výsledku informujeme na našich webových stránkách www.zsbesednice.cz.
O dění v mateřské škole se
dozvíte v samostatném článku z pera učitelek naší školky. Stejně tak se budete moci
v krátkém textu dočíst i o výstavách, které proběhly v budově radnice.

Děkuji všem kolegům za práci,
kterou odvádějí – skutečně málokdo z nás nyní pracuje v běžném režimu – spíše se musíme
přizpůsobovat neustálým změnám v rozvrzích a plánech. Zároveň bych ráda poděkovala
i rodičům našich žáků za jejich
spolupráci a pochopení – i díky
tomu se nám daří změny aplikovat poměrně svižně a reagovat na nově vzniklé situace.
Nejenom jim, ale všem čtenářům tohoto zpravodaje přeji klidný adventní čas, pohodu
a plné zdraví.
Ing. Eva Tomášková,
ředitelka školy

Schodolez a mobilní učebna – jako součást projektu „Modernizace ZŠ a MŠ Besednice.
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Mateřská škola

Číslo 37

Školní rok začal s novými kamarády,
Hurá!!! Začal nám nový školní
rok. Přivítali jsme se po prázdninách a seznámili se s novými kamarády. Od 8. září nám
začal plavecký výcvik v Českém Krumlově, který trval
až do 24. listopadu. Nejdříve jezdilo jen 5 dětí, v půlce
října začalo jezdit již 10 dětí.
S paní učitelkou Zdeňkou, která pro děti výcvik vede, jezdí
paní asistentka Pavlína nebo
paní učitelka Míša. Děti se seznamují s prostředím malého
a velkého bazénu. Učí se výdechy do vody, kopání nožičkama, skoky do vody, lovení
pokladů = kroužků. K dispozici mají děti spousty plaveckých pomůcek. Každou středu
děláme pro předškoláky kroužek předškolní přípravy ,,Šikulkové“, kde s dětmi procvičujeme jemnou i hrubou
motoriku, rozvíjíme předmatematické dovednosti, předčtenářskou gramotnost, různě
tvoříme a zpíváme. Čtvrteční
ráno po svačince patří němčině, kdy paní učitelka Martina,
která za námi dochází ze základní školy, hravou formou
seznamuje děti s německým

jazykem. Tento kroužek se
jmenuje Malý badatel a stejně jako „Šikulky“ ho mají děti
celoročně. Stejně tak celý rok
v pondělí a v pátek navštěvujeme tělocvičnu ZŠ, kde se děti
seznamují se základními cviky
a s náčiním.
V měsíci září do školky přijelo
sférické kino, děti byly formou
promítání seznámeny s tím, jak

vypadá náš vesmír. Z nevšedního zážitku byly nadšené. V tomto měsíci se některé školkové
děti zúčastnily běhu MaRUNka,
odkud si donesly za svůj výkon
čokoládové medaile.
Stejně jako minulé roky, tak
i letos za dětmi dojíždí divadlo. Na začátku měsíce nás
navštívilo divadlo Divoloď
se svojí pohádkou Otesánek.

Dětem se představení velice líbilo a největší radost jim
udělalo to, že si po představení
mohly loutky půjčit. Na konci září přijelo divadlo Hugo
a Fugo s tématickým představením o oblékání. Děti byly
do představení zapojeny, to se
jim moc líbilo. V říjnu nás navštívilo naše oblíbené Divadlo
z Bedny se svým představením

P r o s i n e c 20 21
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Mateřská škola

sportem, divadlem i nevšedními zážitky

Princezna na hrášku. Děti bavily písničky, které jsou velmi melodické, a pan Pohoda
je během představení zvládne děti naučit. V listopadu
za námi přijelo opět divadlo
Divoloď. Tentokrát s představením Drak. Divadlo Divoloď
za námi přijede ještě v prosinci
s vánočním představením Vysněné Vánoce. Nejen divadlo

navštěvuje mateřskou školu.
Na začátku října si děti mohly prohlédnout dravce na školním hřišti. Děti viděly výra
velkého, sovu pálenou, sokola,
poštolku. Od pana Vondrušky se dozvěděly něco o sokolnictví, o rozdílech mezi dravci
a sovami. A také viděly, jak se
dravci vrací ke svému majiteli
po tom, co jim dá volnost.

V rámci projektu „Koloběh
vody v přírodě + živočichové ve vodě“ se děti dozvěděly
o vodních plochách, koloběhu
vody v přírodě a životě ryb.
Přednášku vedl pan Janoušek,
hydrolog a rybář. Dětem přinesl ukázat ryby, které si děti
na zahradě prohlédly. Děti
překvapilo, že i když jsou už
rok staré, jsou pořád malinké.

Mezi rybami mohly děti vidět
kapry i pstruhy. Na památku
dětem nechal pan Janoušek
ve školce sešit Malý rybář,
ve kterém si děti plnily úkoly.
V září ve školce proběhl zkušební požární poplach. Zúčastnila se jej pouze třída Berušek,
protože třída Sluníček již byla
na procházce. Také jsme se zúčastnili akce „Významné dny
října a listopadu,“ kterou pořádali žáci z 9. třídy ZŠ a „Barevných dní ve školce,“ kdy
jsme každý den měli oblečení
v určité barvě. Na konci října jsme měli „Halloweenskou
bojovku“, kterou jsme pro děti
připravily ve vnitřních prostorách MŠ. Děti plnily různé strašidelné úkoly a poté se
bavily na diskotéce. Na závěr
jsme si dali nějaké halloweenské dobroty, které napekly
paní učitelka Jiřka a paní asistentka Pavlína.
V prosinci nás ještě čeká vánoční fotografování s panem
Plandorem, vánoční představení a jarmark, které máme
společně se základní školou.
Také chceme péct vánoční
perníčky a tvořit drobnosti pro
rodiče.
Kolektiv učitelek MŠ
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Číslo 37

Výtvarné práce žáků ZŠ zaplnily budovu radnice
Během října a listopadu byly
zrealizovány dvě výstavy v budově radnice, kterou svými
pracemi naplnili žáci základní
školy.
Pro první z nich žáci Základní školy v Besednici vytvořili
obrazy k výročí narození českého historika, právníka, archiváře, spisovatele, básníka,
překladatele a sběratele Karla
Jaromíra Erbena.
Žáci deváté třídy tvořili technikou koláže portréty tohoto českého velikána. Koláž je
výtvarná technika, při níž se
na zvolený podklad lepí jiný

materiál, většinou vystřižený
nebo vytržený papír. Vyznačuje se tím, že dovoluje autorovi
být velice kreativní a originální.
Naši žáci ve svých portrétech
prokázali velkou dávku kreativity ve výtvarném projevu.
Žáci osmé třídy vytvářeli ilustrace k baladám. Ilustrace
byly vytvořeny kombinovanou technikou tuše a koláže.
Na menší formát a v detailním
provedení vyobrazili žáci s nevšední jemností hororové výjevy. Tuš jim při tvorbě poskytla
možnost detailního zobrazení.
Mladší žáci, šesťáci a sedmáci

malovali na křídový papír suchým pastelem. Pastel je jedinečná výtvarná technika na pomezí malby a kresby.
Barvy se nemíchají na paletě, ale překrýváním, mísením
a roztíráním přímo na papíře.
Pastely mají nádherné, zářivé
barvy, toho žáci využili a barvou modelovali světla a stíny
Erbenových portrétů i postav
z jeho balad.
Za organizaci a instalaci této
výstavy děkujeme paní učitelce Černé.
Na adventní období byly vybrány práce se symbolikou

tiché noci, čistoty a naděje.
Noc vyjadřují anilínové barvy
zapouštěné do vlhkého podkladu. Bílá barva usměvavých
andělů a lidských obydlí symbolizuje čistotu dětských duší
a jejich pohledu na svět. Žlutá barva v oknech domů zase
naději v člověka a jeho konání. Výstavu rámují bílé vločky z nebe, které nás všechny
ochraňují a naplňují pocitem
klidu.
Za organizaci a instalaci této
výstavy děkujeme paní učitelce Brothánkové.

Dočkáme se v příštím roce 2022 na co jsme byli běžně zvyklí...
Uběhly tři měsíce od posledního zpravodaje. Podzimní počasí bylo vcelku pěkné. Bohužel
situace COVID-19 není dobrá.
Všichni jsme doufali, že se situace zlepší a budeme letošní
vánoční svátky slavit jako v letech předešlých. Členky SPOZ
připravovaly akce jako v minulých letech. Doufaly jsme, že
uskutečníme tradiční podzimní zájezd pro seniory a malé setkání s hudbou. Situace nám to
nedovoluje. Nechtěly jsme nikoho ohrozit. Není snadné tyto
akce udělat, pokud nevíte, zda
se jich někdo zúčastní. Je nám to
líto, ale v současně době se zabýváme pouze přáním s balíčky a přípravou vánoční nadílky

pro seniory 79 let
a více.
V letošním roce
oslavilo a oslaví
několik seniorů
90 a více let. Pan
Bohumil Veselý,
manželé Růžena a Zdeněk Musilovi, paní Kristina Trajerová
a paní Marie Hokrová. Vzpomínáme i na pana
Jaroslava Švihovského. Děkujeme jim za jejich práci, kterou vykonali pro naši obec. Ještě jednou všem občanům blahopřejeme k jejich narozeninám
a přejeme pevné zdraví.
Připomínám, že nedávno vý-

znamné životní
jubileum oslavila i dlouholetá
ředitelka mateřské školy paní
Vlasta Kleinová.
Se svými spolupracovnicemi se
podílela na výchově a hezkém
prožití
předškolních let dětí
z naší obce a okolí. Blahopřejeme Vám a děkujeme.
Životní jubileum oslavil taktéž
pan Karel Císař, který naši obec
dal do podvědomí mnoha lidí
svou hrou na heligonku a doposud se podílí na tradičním setkání heligonkářů v naší obci.

Navštívily jsme naše občanky
v DD v Českých Budějovicích,
Horní Plané a Kaplici. Nyní při
opakované návštěvě nás tam ani
nevpustili a dárek jsme předaly
u vchodu.
Zúčastnily jsme se i rozloučení
s našimi spoluobčany, kteří nás
navždy opustili.
Děkuji za SPOZ všem, kteří s námi spolupracují. Přejeme
všem občanům prožití krásných
svátků vánočních, hodně zdraví,
štěstí a úspěšný rok 2022, který
snad bude již pro nás všechny
bez problémů, s kterými se celá
naše společnost potýká. Snad je
i první adventní neděle v bílém
hávu toho příslibem. Na zdraví
všem.
Milena Doubravská
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Školní družina

Pestrá nabídka akcí ze školní družiny
V letošním roce navštěvuje školní družinu celkem
47 dětí, z toho 25 dětí je v prvním oddělení s paní vychovatelkou Alenou Blechovou
a 22 dětí navštěvuje druhé oddělení s paní vychovatelkou
Štěpánkou Hosenseidlovou.
Protože se obsazení oddělení
družiny každý rok mění, v prvních dnech jsme si na úvod zahráli hry vedoucí ke stmelení
kolektivu a určili jsme si pravidla soužití v oddělení. Také
jsme se zaměřili na bezpečné chování ve třídě, na hřišti
a na bezpečnou cestu do školy. Zhlédli jsme instruktážní
videa, nasimulovali si některé
situace a nanečisto si vyzkoušeli i test o správném chování
v provozu, protože již brzy budou moci děti díky novým vědomostem získat bod do naší

celoroční hry. Nabídka činností je pestrá, děti mají možnost si vybrat, co je baví. Pokud nám to počasí dovolí,
k prioritám patří čas strávený
s dětmi venku. K tomu nám

slouží zahrada a dětské hřiště u MŠ. Tak jako v předchozích letech nás v druhém oddělení čeká celoroční družinová hra. Tentokrát budeme
sbírat bobříky a soutěžit tak

bude každý sám za sebe. Úkolem dětí bude posbírat všech
10 bobříků. Na každého, kdo
je získá všechny, bude čekat
na konci roku odměna a ten,
kdo je sesbírá jako první, vyhraje dokonce pohár družinového bobříka. V prvním oddělení opět tvoříme v rámci výtvarné dílničky, tak jako každý rok. Již jsme vyráběli podzimní ježečky, mozaikové listy, panáčky podzimáčky a aktuálně také koně sv. Martina,
který nám ani letos nepřinesl
první sníh.
Nyní, v předvánočním čase, nás
čeká adventní tématika a výzdoba tříd a také výroba drobných
dárků pro rodiče a naše nejbližší. Naladíme vánoční atmosféru
s koledami a cukrovím.
Alena Blechová,
Bc. Štěpánka Hosenseidlová
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Vltavín

Číslo 37

KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK VLTAVÍN

Spolek zpříjemnil besednický podzim
Říjen
Naše největší akce – 40. ročník
Setkání heligonkářů, který se
konal v sobotu 2. října 2021.
Jde o jednu z nejstarších akcí
tohoto druhu v ČR. Program
začal v 10 hodin v sále Hostince U Martínka už tradičním
vystoupením kapely Kladenská heligonka. V pravé poledne se heligonkáři přesunuli
na místní hřbitov, kde proběhl pietní akt k uctění památky
obětí katastrofy Na Poříčí.
Ve 13 hodin zahájili setkání heligonkářů Karel Císař
a starostka městyse Besednice Ing. Alena Koukolová.

Při této příležitosti paní starostka a zástupkyně spolku Vltavín Jiřina Wernerová předaly
panu Císařovi dárky k jeho životnímu jubileu a popřály mu
hodně zdraví a ještě mnoho zahraných písniček.
Asi největším zážitkem letošní přehlídky, bylo ON–LINE
vystoupení nejstaršího heligonkáře, pana Komendy.
Nechyběli ani hosté z Moravy, Martina Zavadilová a Jiří
Hampl. Všichni se dobře bavili a myslím si, že to byla
opět velmi úspěšná akce. Poděkování patří všem, kteří se
na celé této akci podíleli.

Listopad
Ve spolupráci se základní
školou proběhla výstava obrázků českého básníka, lidových písní a pohádek. Ptali
jsme se „Poznáte básníka“?
Ano, jednalo se o Karla Jaromíra Erbena, od jehož narození 7. 11. 2021 uplynulo
210 let. Děti básníka poznaly
a namalovaly obrázky vztahující se k jeho tvorbě.

a Irena Hubená připravily
s dětmi pásmo vánočních koled a kapela Kašovanka měla
toto pásmo hudebně doprovodit. Před programem měl
být i adventní trh. Jak se říká

Advent
První adventní neděle na náměstí u kapličky, stojí krásně ozdobený vánoční
strom a hlídají ho dřevění
andílci. Jenom škoda veliká,
že opět nemohl být rozsvícen
za přítomnosti diváků. Paní
učitelky Zdeňka Řehoutová

„Člověk míní, život mění“,
a tak bohužel i letos z důvodu narůstající epidemie byl
vánoční strom rozsvícen bez
kulturního programu a vystoupení dětí.

A co dál?
23. prosince 2021 je v plánu
akce „Živý betlém“. A protože zatím situace není dobrá,
zřejmě dojde i na zrušení této
akce.

Kulturní
a zábavní spolek
Vltavín vám všem
přeje krásné
a pohodové Vánoce,
hodně štěstí
a zdraví v novém
roce 2022.
Jiřina Wernerová

P r o s i n e c 20 21

9

Knihovna

Akce knihovny se v závěru roku opět povedly
Dne 10. září se konalo dvacáté
osmé „Malé podzimní setkání“
v Českých Budějovicích pro
knihovníky z Jihočeského kraje. Akce se konala v Jihočeské vědecké knihovně v přednáškovém sále, kde probíhaly
odborné přednášky, předání
spolkového praporu a ocenění knihovníka roku. K mému
velkému překvapení jsem toto
ocenění obdržela, velmi za ně
děkuji. Ale zavazuje mne
k tomu, abych udržela provoz a služby knihovny alespoň
jako doposud.
V pondělí 18. října proběhla v knihovně slibovaná beseda s Janem Šimánkem o „Lidových zvycích a tradicích
na Doudlebsku v čase podzimu“. Vzpomínal společně s návštěvníky například
na posvícení, jaký byl jídelníček z minulých dob a nyní ze
současnosti. Připomněl svátek
Všech svatých a dušiček, který
sahá až do roku 610 a byl zaveden papežem Bonifácem. Přislíbené je další pokračování.
Dne 22. listopadu navštívil knihovnu pan Jiří Cukr

Dříve stanovená
opatření
od Ministerstva
zdravotnictví ČR
stále platí
Při kulturních akcích musí návštěvníci stále dodržovat tyto
podmínky:

a letos bylo téma – „Na Kleť
ze všech stran“.
Posluchači získali zajímavé
informace, jak se na tuto jihočeskou horu Kleť, vysokou
1084 m, dostat po turistických
značkách z různých světových
stran. Vyprávění bylo dokládáno poutavými obrázky.
Adventní tvoření je z covidových důvodů odloženo na příští rok. Aktuální termín v předstihu oznámíme.

V pátek 10. prosince zakončíme tento pohnutý rok vánočním koncertem kytaristy Viktora Jecha, na který vás, pokud se
nezpřísní nařízení, srdečně zvu.
Jinak přeji všem čtenářům
příjemné a pohodové prožití vánočních svátků, hlavně
ve zdraví přivítejte nový rok
2022 a mějte v něm jen samé
štěstí.
Libuše Vontorová,
knihovnice

při vstupu doložit ON (certifikát o očkování nebo
o prodělané nemoci)
zákaz účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky nebo nejsou
schopni splnění podmínek
na místě prokázat (s výjimkou dětí do 12 let, splnění
podmínek se nevyžaduje,
pokud se dané akce v rámci
vzdělávání účastní)
organizátor akce musí při
vstupu provádět kontrolu
opatření
vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být
nejméně 2 m a rozestupy
1,5 m.
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Turistika

Číslo 37

Turistika pro radost. Na Kohout je cesta rozmanitá,
Doba je zvláštní, ze všech stran
se v současné době na člověka
řítí jen samé negativní zprávy,
covid, krize, zdražování, vládní zákazy. Lidé se bojí scházet, aby se nenakazili, děti nechodí do školy atd. Tak to loni
začalo.
Pokud si chce člověk uchovat optimismus, dobrou mysl
a náladu, nepodlehnout těmto
negativním zprávám, musí si
najít nějaké rozptýlení.
A jelikož máme oproti městu
tu výhodu, že bydlíme v krásném prostředí Slepičích hor,
usoudil jsem, že okolní příroda je to pravé na vyléčení
duše a mysli.
Každá turistická vycházka
by měla mít svůj cíl. Nejlepším cílem je pokud možno
vrchol, ze kterého je něco vidět. To se v našem nedalekém
okolí krásně nabízí – Kohout
– nejvyšší vrchol Slepičích
hor – 870 m. Vydal jsem se
na výstup.
Začátek je vždy těžký, první
kopec, svaly se bouří, dech
vám schází, pot se jen řine,
přemýšlíte, zda to máte zapotřebí se takhle honit. Přece jen
je převýšení 250 m pro člověka, který chodí jen občas,
opravdu veliké.
Cesta na Kohout je naštěstí
velice rozmanitá, čekají vás
různé typy lesa, skály, a pokud dojdete pod vrchol hory,
i nádherné výhledy do dalekého okolí jižních Čech. Jelikož jsou pod Kohoutem všude
vykácené stromy je za hezkého počasí vidět část Šumavy,
Kleť, České Budějovice, Hluboká, Temelín, Třeboň, Nové
Hrady, dokonce až Jindřichův
Hradec. Za dobré viditelnosti
uvidíte i vzdálenou Šumavu,
Brdské vrchy, Písecké hory
a mnoho jiného. Tak hezké
výhledy dnes nenajdete ani
z nedaleké Kleti.
Cestou člověk přestane přemýšlet nad negativními zprávami, které na nás neustále
chrlí tisk, televize, rozhlas aj.

Vyčistíte si hlavu, protáhnete
si tělo, posílíte imunitu, zkrátka přijdete na jiné myšlenky
a hned máte radost ze života.
Pokud
začnete
chodit

pravidelně, není to jen rutina, která brzy omrzí, ale zjistíte, že každý výstup je jiný.
Od jara do podzimu se mění
krajina kolem vás, každý den

je jiný výhled do krajiny. Pokud se vám podaří jít před
soumrakem, uvidíte krásný
barevný západ slunce, popř.
východ slunce.

P r o s i n e c 20 21
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Turistika

ale stojí za to vystoupat na jeho vrchol

Ten nápad s chozením na Kohout, nenapadl jen mě. Brzy
jsem zjistil, že mnoho dalších občanů Besednice a okolních vesnic mělo stejný nápad

(Ferenczi, Mesároš...). Každý další výstup již není tak
namáhavý, tělo již ví, co ho
čeká, rozvrhnete síly. Po cestě
kouknete na výhledy, vyjdete

na vrchol Kohouta, podepíšete se do knihy výstupů, popovídáte se známými i neznámými lidmi, co je nového, kdo
a kdy podle svých pracovních

možností zase půjde a najednou
zjistíte, že rok utekl jako voda
a za chvíli budou zase Vánoce. Kniha výstupů je na vrcholu
běžně dostupná, a tak se zaplňuje nejen podpisy nás, co pravidelně chodíme, ale i dalšími
návštěvníky. Objeví se i básničky, vtipné zprávy a každý,
kdo vystoupí na vrchol, si ji rád
prohlédne. Problémem je, že
někdo občas zatouží z nějakého
důvodu po knize výstupů a odnese si ji pryč. Nevím, k čemu
knihu potřebuje, a tak bohužel
musíme dodat knihu novou,
tím přijdeme o některé vtipné
příspěvky. Pokud se kniha zaplní a vydrží, je možné do ní
nahlédnout na radnici.
Člověk by si měl vždy najít
i v těžké době nějaké pozitivum. Blízké okolí Besednice
nabízí krásné prostředí. Slepičí a Novohradské hory nejsou
zatím přeplněné turisty, a tudíž
zatím nabízí klid a pohodu.
Ing. Miloš Sikyta
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Hasiči

Číslo 37

Na akci Großberg Teufel‘s Lauf skutečně hořelo
V sobotu 6. listopadu pomáhali členové SDH a JSDHO Besednice s organizací a zajištěním požárního dozoru na akci
Großberg Teufel‘s Lauf na Nových Hradech, která se konala
jako benefice pro Centrum Bazalka. Ačkoliv se při tom všichni i dobře bavili, jak můžete
ostatně vidět na fotkách, nikdo
neztrácel pozornost a dva naši
členové provedli i lokalizaci
a likvidaci požáru části kostýmu jedné z účinkujících! Nikomu se nic nestalo a nebylo
nakonec ani nutné použití přenosného hasicího přístroje.
Za účast následně dorazilo
od pořadatelů akce oficiální
poděkování všem zúčastněným. To však patří i městysu
Besednice, který poskytl vybavení a hasičský automobil
Ford Transit DA – L1Z.
Martin Řehout

Posezení pod pergolou v Malči bylo příjemné pro občany
Malče, Besednice i chataře
V neděli 3. října jsme se opět
po delší době sešli v Malči
na hřišti. Této akce „posezení
pod pergolou“ se zúčastnili téměř všichni obyvatelé Malče,
chataři i několik obyvatel z Besednice společně s pí starostkou,
pí místostarostkou a pí Brunovou. Neformální setkání se konalo z toho důvodu, že jsme
si společně chtěli užít posezení pod novou pergolou, kterou
nám městys Besednice nechal
na místním hřišti postavit. Bylo
to příjemné odpoledne, kdy si
všichni navzájem popovídali,
nechybělo občerstvení v podobě
guláše, sladkostí ke kávě i něčeho trochu na zahřátí. Nepobavili
se pouze dospělí, ale i děti. Ty
se vyřádily na hřišti. Těšíme se
všichni, až se opět budeme moci
setkávat. Doufáme, že prostor
pod novou pergolou v příštích
letech budeme častěji využívat.
Vratislav Brabec, zastupitel

P r o s i n e c 20 21
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Návrat ztracených synů.
Výstava fotograﬁí se setkala s velkým zájmem
Vernisáží fotografií z pohřbu
pěti popravených mužů ze Soběnova a Besednice v květnu
1945 byla 1. 10. 2021 zahájena výstava v předsálí obřadní síně na radnici pod názvem
„Návrat ztracených synů.“
Součástí vernisáže byla beseda
s autorem výstavy, která se pro
velký zájem opakovala ještě
5. 11. 2021. Obou besed se zúčastnilo dohromady 47 posluchačů. Výstava je volně přístupná a může si ji prohlédnout každý návštěvník úřadu.
Na šesti panelech jsou vystaveny fotografie z alba, které
muzeu městyse zapůjčil pan
František Pesinger z Trhových Svinů, syn jednoho z popravených mužů, s jehož souhlasem byly fotografie pro
výstavu použity. Je na nich
zachycen detailní průběh celého pohřbu konaného dne
9. 5. 1947 v Soběnově. Uskutečnil se podle církevních
a společenských pravidel běžných při pohřbech v poválečném období v našem regionu.
Fotografie zachycují mši konanou na náměstí v Soběnově,

celebrovanou knězi církve katolické i československé. Hlubokou symboliku představují černá a bílá nevěsta, tři svobodní mládenci a tři svobodná
děvčata, 28 dospělých žen družiček, ženy v krojích atd. Národnostní a vlastenecký akcent
je zde zdůrazněn přítomností

čestné jednotky vojáků československé armády, několika skupinami hasičů v uniformách nebo zástupci TJ Sokol.
Na fotografiích poznalo mnoho návštěvníků své příbuzné a známé, a tak obě besedy
byly prodchnuty vzpomínkami
na květnové události, tak jak si

je účastníci pamatovali z vyprávění svých předků. Původní záměr byl ponechat výstavu
v prostorách radnice do konce
měsíce října. Vzhledem k trvajícímu zájmu však bylo rozhodnuto výstavu ponechat až
do konce tohoto roku.
JUDr. Jiří Císař
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Duchovní život

Číslo 37

Kaple Betlémská v závěru roku 2021
Když se ohlédneme v naší náboženské obci Církve československé husitské v Besednici za uplynulým rokem, je
určitě na místě vděčnost a poděkování. Poděkování obětavým dobrovolníkům - brigádníkům i štědrým dárcům, kteří
nám umožnili realizovat renovaci v přístavbě kaple. Nově
zřízená koupelna i kuchyňka umožní pobyt jednoho až
dvou rekreantů v průběhu letní sezony. Částečně se tento
záměr poskytnout ubytování
již počal uskutečňovat. Dík
patří městysu Besednice, několika náboženským obcím
i jednotlivcům za finanční příspěvky a firmám, které se ujaly realizace.
Prožili jsme požehnané chvíle slavnostních shromáždění u příležitosti svátku Mistra Jana Husa i při Dnu
díkůvzdání, kdy jsme přivítali bratra patriarchu Tomáše Buttu. V kapli se konají
pravidelné bohoslužby, což
je v obnovených prostorách
velmi příjemné. Jen je mi
líto, že se nedaří více navázat na tradici otců – tedy zakladatelů a budovatelů místní
náboženské obce. Věřím totiž, že církev má stále co nabídnout právě v dnešní zmatené a nelehké době.
V době adventní a vánoční ještě chystáme jednu novou aktivitu. Totiž rozsvícení
tzv. Moravské hvězdy, která
již o loňských Vánocích zdobila průčelí kaple. Letos při
rozsvícení zahrají a zazpívají koledy přátelé z Českých
Budějovic – rodinné sdružení Lounkových s kamarády.
Také bude představen nový
keramický betlém vytvořený právě pro Kapli Betlémskou. Jeho autorkou, je stejně jako v případě „Křížové
cesty“, výtvarnice Ditta Kůtová. Bude možnost zakoupit
i keramické výrobky z chráněné dílny Nazaret. Akce se
bude odehrávat především

v zahradě před kaplí, a proto
doufáme, že žádná nová vládní opatření nám ji neznemožní. Bude totiž uskutečněna
až v pokročilé adventní době

18.12. od 16.30 hodin. Srdečně zveme širokou veřejnost.
Vánoční bohoslužbu budeme
slavit 26.12. od 10.00 hodin.
Přeji nám všem do nového roku,

aby se covid už ztratil z našich
životů a abychom se mohli setkávat v radosti a pokoji.
Karel Filip,
farář CČSH
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Žehnání božích muk a křížů
Na přelomu září a října loňského roku nechal městys Besednice firmou Ing. Jan Kříž
opravit a zrenovovat kříž
na Slabošovce a boží muka
na Bídě.
U kříže na Slabošovce došlo
ke zhotovení nového betonového základu, k čištění kamenných prvků a jejich ošetření, k opravě litinového kříže
a jeho novému osazení.
U božích muk na Bídě byly
očištěny kamenné prvky, zhotoven a doplněn kovový křížek, namalován obraz Panny
Marie a provedeno další nezbytné ošetření kamenných
prvků.
Celkové náklady na renovaci
těchto dvou drobných sakrálních staveb činily 81.070,- Kč,
z toho částka 30.000,- Kč byla
čerpána z neinvestiční dotace
Jihočeského kraje - DP Kulturní dědictví.
Kříž v Malči byl nově vybudován na cestě směrem k Panně Marii. Sošku Krista daroval
pan Josef Hlávka, který zhotovil i dřevěný kříž. Kamenný
pilíř je z majetku městyse.

V loňském roce nám epidemiologická opatření nedovolovala tyto opravené památky
znovu požehnat. V průběhu
prázdnin jsme společně se
Zdeňkou Řehoutovou oslovily pana faráře s prosbou, zda
by toto požehnání bylo možno uskutečnit letos. Společně
jsme domluvili termín 3. října.
U každé památky promluvila starostka Ing. Alena

Koukolová a duchovní slovo
pronesl P. Mgr. Rafael Kaca.
V průběhu obřadu žehnání zazněla u každé památky jedna
píseň.
Za společně prožité nedělní
odpoledne děkujeme panu faráři, paní starostce, zpěvákům
chrámového sboru pod vedením Mgr. Zdeňky Řehoutové
a všem, kteří se této slavnosti
zúčastnili.

V renovaci drobných sakrálních staveb chceme i nadále
pokračovat.
Počátkem prosince byla dokončena oprava misijního
kříže u kostela sv. Prokopa.
Na příští rok plánujeme opravu dalších drobných sakrálních staveb, které jsou místem
k zastavení, zpomalení, zamyšlení a modlitbě.
Marie Brunová
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Blahopřání a kontakty

Číslo 37

Záchrana lidského života
Čtvrtek 8. července byl krásný letní
den. Začátek prázdnin, těšili jsme se, že
se půjdeme vykoupat. Nebo spíš dcera
se těšila, že se vykoupe a já spíš, že si
popovídám s kamarádkou Evou o tom,
jak se jí líbí v nové práci. Koupaliště v Besednici se v létě stává středobodem života vesnice, místem, kde se
potkávají lidé místní i z okolí.
Odpoledne rychle uběhlo, už jsme se
chystaly jít domů. Pan Ondreját, který byl hned vedle nás, ukazuje na druhou stranu koupaliště, odkud mává jeho žena. Něco
se tam děje. Z dálky vidíme nějakou postavu, jak se snaží vylézt
z vody na břeh, ale na dost neobvyklém místě. Běžím se tam podívat. Na břehu klečí paní, nemůže dýchat, začíná promodrávat v obličeji. S paní Ježkovou vytáhneme paní úplně na břeh a položíme
na záda. To už přibíhají i další, paní Sudíková volá záchranku, Eva
(zdravotní sestřička) už klečí vedle paní a zjišťuje, zda dýchá. Zahajuje srdeční masáž a je ve spojení s dispečinkem záchranné služby.
Resuscitace probíhá až do příletu helikoptéry. S paní je na koupališti i její snad osmiletá vnučka. Pláče, je v šoku, bojí se, že babička
umře. Paní Ježková ji odvádí stranou, snažíme se ji utěšit a vysvětlit

situaci. Celá se třese a neustále opakuje, že se bojí o babičku. Velká úleva
nastane, když přichází lékař záchranné služby a vnučce oznámí, že babička se už probrala a ptá se po ní. Máme
všichni velikou radost.
Cestou domů se mi ještě třesou ruce
a mám divný pocit kolem žaludku.
Přemýšlím, na čem všem závisí záchrana lidského života. Musí být někdo, kdo si všimne, že potřebujete pomoc, pak jsem si uvědomila, jak důležité je mít u sebe nabitý mobil, také by se člověk
neměl bát první pomoc poskytnout (vidět profesionála při poskytování první pomoci, s jakou rozhodností postupuje, nenechá se
rozhodit od kolemstojících, je opravdu silný zážitek).

Blahopřejeme

Kontakty

Blahopřejeme spoluobčanům, kteří slaví
narozeniny v měsíci prosinci, lednu a únoru.
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Chtěla bych na závěr moc poděkovat kamarádce Evě Bícové
za záchranu lidského života, za příklad pro nás všechny a za to,
že je. A také všem, kteří byli ve správnou chvíli na správném
místě a věděli, co je třeba udělat. Také jsem moc ráda, že žijeme
v zemi, kde je zdravotní péče na takové úrovni a dostupná všem.
Ludmila Paťhová

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:

Poděkování dárcům krve
Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov
také letos ocenil bezplatné dárce krve v našem okrese.
Bronzovou medaili MUDr. Jana Jánského obdržela
Mgr. Markéta Švermová.
Stříbrnou medaili MUDr. Jana Jánského obdrželi
Ing. Milan Novotný a Martin Šverma.
Blahopřejeme oceněným dárcům a děkujeme všem dobrovolným dárcům krve, kteří krev darují a takto zachrání nejeden
lidský život, protože dar krve je pro mnohé darem života.

Pondělí
Středa

Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

ORDINACE OBVODNÍ LÉKAŘKY V BESEDNICI
Čtvrtek

Zaměstnanci městyse Besednice

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

POŠTA PARTNER - Věra Ševčíková, tel. 601 152 355

Úterý

Přejeme všem občanům krásné svátky,
radostné Vánoce,
hodně štěstí a zdraví do nového roku.

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

13:00-14:30 objednávání léků
v ordinaci přítomna sestra
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
ZŠ ředitel - 778 015 834
www.zsbesednice.cz

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