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Vážení spoluobčané, 

je mi velkým potěšením, že jsme i letos mohli vydat 
již třetí vydání zpravodaje speciál „ROK 2021 V NA-
ŠEM MĚSTYSU“ a že právě ten se dostal do vašich 
domácností.
Tímto vydáním chceme všechny občany Besednice, Malče, 
Bídy a Bud informovat o dění v našich obcích. Co se nám 

Rok 2021 v našem městysu

Besednický

Informace z radnice
Vývoj rozpočtu 2019 - 2021

• výměře katastrálního území
• počtu obyvatel s trvalým pobytem
• počtu dětí a žáků navštěvující školu zřizovanou obcí

Vývoj sdílených daní 2019–2021 = ty daňové příjmy, které obec obdrží v závislosti na:

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
schválený rozpočet skutečnost schválený rozpočet skutečnost schválený rozpočet skutečnost

příjmy 20 334 000 20 087 649 18 750 000 32 292 494 18 160 000 26 421 340
výdaje 19 864 000 18 991 085 22 825 000 35 371 764 25 160 000 28 168 302
financování     -470 000  -1 096 564   3 075 000   3 079 270   7 000 000   1 746 962

rok 2019 2020 2021

CELKEM 13 761 973,73 12 738 425,50 14 514 538,44

v roce 2021 povedlo i nepovedlo a jaké se nakonec pořá-
daly akce. Dozvíte se například, kolik dětí chodí do naší 
základní školy, kolik jsme vyprodukovali odpadu, kolikrát 
hlásil rozhlas, kolik se poslalo balíků a další.
Snad se vám bude vydání speciálu líbit.

Ing. Alena Koukolová, starostka městyse
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Kompenzační příspěvky 2021
„Covid kompenzace“
Jednorázový příspěvek pro městys Besednice za rok 2020

1.020.000 Kč
Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním 
bonusu pro rok 2021                                                      201.256,97 Kč

Další informace
Finanční stránka z pohledu zřizovatele:
Městys Besednice jako zřizovatel příspěvkové organizace Zá-
kladní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov 
v loňském roce poskytl: provozní dotaci ve výši 2.000.000 Kč
na opravu dveří kinosálu 20.494 Kč a hradil prověrky účet-
ních závěrek školy ve výši 59.326 Kč.

Největší akcí loňského roku ve škole byla rekonstrukce sociál-
ního zařízení, jejíž celkové náklady byly 4.639.391,96 Kč. Bez-
bariérové řešení bylo spolufinancováno z dotace Ministerstva 
pro místní rozvoj částkou 215.113,76 Kč a dotací z Krajského in-
vestičního fondu ve výši 1.867.293,04 Kč.

Do majetku byl také pořízen pásový schodolez v částce 
114.950,- Kč a mobilní učebna s 16 notebooky za 454.396,14 Kč. 
Ministerstvo pro místní rozvoj tento majetek spolufinancovalo 
částkou 540.878,83 Kč.

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

Výbory
Finanční výbor 
Stanislav Blecha, Petra Smolenová, Ing. Miloslav Sikyta, 
Vratislav Brabec, Jan Zeman

Kontrolní výbor 
Jaroslav Klein, Vladislav Havlíček, Bc. Karolina Kozlová

Konání zastupitelstva v roce 2021:
 Celkem jednání zastupitelstva: 18 

  pracovní zasedání 8, 
  veřejná 6, 
  mimořádná 4

 Průměrný počet zastupitelů 
 při jednání veřejného zastupitelstva: 9,8

 Průměrný počet občanů 
 při jednání veřejného zastupitelstva: 3,3

 Plánovaná veřejná zasedání 
 zastupitelstva v roce 2022: 7

 Komunální volby pro nové 
 období 2022–2026: pravděpodobně v říjnu.

Městys Besednice udělil v roce 2021 
pamětní medaile:

 v oblasti kultura – Haně Červinkové, Boženě Grillové 
 a Zdeňce Řehoutové

 v oblasti sport a zájmová činnost – Danuši Síkorové, 
 Karlu Šafránkovi a Janu Douchovi

 v oblasti ostatní činnost pro veřejnost – Mileně Doubravské, 
 Jaroslavu Kleinovi, Marii Brunové 
 a Kulturnímu a zábavnímu spolku Vltavín.

 za dlouholetou pedagogickou činnost a rozvoj vzdělávání 
 žáků v ZŠ Besednice – Marcele Douchové, Haně Kozlové 
 a Josefu Kernerovi. Za dlouholetou činnost ve školní družině 
 obdržela poděkování Zdeňka Papoušková a za dlouholetou 
 činnost v mateřské škole paní Vlasta Kleinová.

 panu Karlovi Císařovi u příležitosti 40. ročníku 
 Setkání heligonkářů.

Ocenění občanů na obecní slavnosti
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Celkem 813 obyvatel 
a z toho 9 cizinců, 

k trvalému pobytu 
se přihlásilo 10 občanů, 

odstěhovalo 27 občanů, 

průměrný věk obyvatel je
42,53 let

S radostí vám oznámujeme, že 
se v roce 2021 narodilo 11 dětí 
(5 chlapečků a 6 holčiček)
a přivítali jsme 18 nových 
spoluobčánků.

Občané
Věková struktura 
obyvatel městysu

děti do 15 let 134

chlapci   62

dívky   72

děti 15 - 18 let   29

chlapci   16

dívky   13

dospělí 641

muži 313

ženy 328

Pošta Partner zde v Besedni-
ci oslaví již páté narozeniny. 
Naše pobočka nabízí veškeré 
základní poštovní 
služby, stejně jako 
předchozí poboč-
ka České pošty s.p. 
Zajišťujeme i pro-
dej loterií Sazky 
a.s., které se zde 
těší velké oblibě. 
Věříme, že tyto služby budou 
nejen zachovány, ale i rozvíje-
ny a zkvalitňovány. Příkladem 
může být rozšíření provoz-
ní doby, ve středu můžou ob-
čané navštívit pobočku do 18 
hodin. Jistým komfortněj-
ším řešením je také zavedení 

Sázíme a vyhráváme!!!

 2 762 prodaných loterií 

 za 235.055 Kč, 

 výhry za 68.444 Kč

 2 167 prodaných losů za 

 181.680 Kč, 

 výhry za 98.370 Kč

Rok 2021 v číslech:
Pošta

diskrétní zóny před vstupem 
na poštu Partner. Zákazníci si 
tak mohou po dobu čekání sed-

nout a přitom svou 
přítomností neru-
šit zákazníky, kteří 
přišli o něco dříve. 
Na poště si mohou 
občané zaplatit po-
platky za odvoz ko-
munálního odpadu 

a poplatek za psa. Zajišťujeme 
také provoz Balíkovny, která 
je „v obou směrech“, vydává 
i odesílá balíky. 
Děkujeme tímto všem obča-
nům, kteří naši pobočku na-
vštěvují. Těšíme se na vaši dal-
ší návštěvu.

 podané balíkové služby: 
 508 ks

 podané listové zásilky: 
 2 082 ks

 vydané balíkové a listové 
 zásilky: 2 815 ks

 přijaté poštovní poukázky:
 1 938 ks

 počet celkových transakcí:
 25 824 ks
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Třída Berušek 
je určena pro děti ve věku 
od 2–4 let. Ve třídě je zapsá-
no 17 dětí, z toho 6 dívek a 11 
chlapců. A s čím si děti nejvíc 
vyhrají? Mají v oblibě edukač-
ní hry, puzzle, magnetické ta-
bulky a z běžných hraček je 
velice oblíbená kuchyňka, ko-
čárky a lego.

Mateřská škola

Střední škola 5 
(Vojenská škola v Moravské 
Třebové, SOŠ SE Velešín, 
Zdravotnické lyceum Č. B., 
Soukromá jazyková škola)

Gymnázium 1 
(Gymnázium Česká)

Učiliště 13 
(zejména Automobilní 
a technická Č. B., 
Polytechnická Č. B., Kaplice)

Osmileté gymnázium 3 
(2x Gymnázium Trhové Sviny, 
1x Biskupské gymnázium 
v Č. B.)

Základní škola a Mateřská škola Besednice

Základní škola
Naše základní škola má 9 po-
stupných ročníků. V každém 
ročníku je jedna třída. Školu 
navštěvují žáci zejména z Be-
sednice, Soběnova, Ločenic, 
Svatého Jana nad Malší, Ří-
mova, Kladin, Nesměně, Mal-
če a Mokrého Lomu. V letoš-
ním školním roce přibyli i žáci 
z Tiché, Keblan a jiných obcí. 
Škola spolupracuje se Základní 
uměleckou školou F. Pišingera 

v Trhových Svinech. Ta přímo 
v budově školy zajišťuje výu-
ku v hudebních oborech (zpěv, 
klavír, kytara, saxofon). 
Ve škole jsou vyučovány dva 
cizí jazyky (anglický jazyk - 
povinně již od 1. třídy, němec-
ký jazyk - povinně od 6. třídy).
Školní tělocvična je v součas-
nosti hojně využívaná. V roce 
2021 zde probíhaly tyto akti-
vity: florbal, volejbal, aktivity 

v rámci zájmové činnosti SDH 
hasiči a Mladého hasiče, TJ 
Spartak, teakwon-do, overball, 
jumping, rehabilitační cvičení 
a samozřejmě výuka tělesné 
výchovy v rámci ZŠ.
V roce 2021 došlo ke změně 
v rejstříku škol a školských zaří-
zení – byla zapsána i budova bý-
valé MŠ Na Kopci 97, která byla 
během letních prázdnin využi-
ta jako zázemí pro příměstský 

tábor a od září jako školní cvičná 
kuchyňka a dílny pro žáky.
Během léta došlo k rekon-
strukci sociálního zázemí 
školy i poblíž školní jídelny 
- vybudování WC pro osoby 
s handicapem, nové záchody 
pro žáky a děti z MŠ, nové so-
ciální zázemí pro personál ku-
chyně a zároveň byl pořízen 
schodolez. Také došlo k drob-
ným úpravám ve školce.

ZŠ a MŠ v roce 2021 v číslech:
Počet žáků celkem 159
průměrný počet žáků ve třídě:
 1. stupeň -    12,6 
 2. stupeň -   20,25

Počet pedagogů v ZŠ
  13+3 MD
asistenti   4

Počet pedagogů v MŠ 
  4+1 MD
asistenti   1
účetní   1
provozní personál  4 
jídelna   3
družina   2

Počet žádosti o přijetí do MŠ:
žádostí 20
přijato 17

Počet dětí navštěvujících 
družinu: 47

Rozmístění žáků 9. ročníků 
na střední školy:

Třída Sluníček 
je určena pro děti ve věku 4–6 
let. Ve třídě je zapsáno 26 dětí, 
z toho 14 chlapců a 12 
děvčat. 
V září nastoupily 4 nové 
děti předškolního věku. 
U dětí zohledňujeme 
zdravotní stav, odklad školní 
docházky, osobní zvláštnosti 

a jiné okolnosti, které jsou 
důležité pro vzdělávání dětí. 

Ve třídě je velký prostor 
pro pohybové a spon-
tánní činnosti dětí, 
slouží k výtvarným, pra-
covním a jiným vzdělá-

vacím činnostem, vyžaduje se 
sezení u stolečku.

Pobyt v přírodě
Pobyt venku tráví děti většinou 
na procházkách. Pokud je příz-
nivé počasí, využívají zahradu, 
kde mají k dispozici nepřeber-
né množství hraček, houpačky, 
prolézačku, skluzavku, trampo-
línu. Vycházky podnikají napří-
klad i na louky, ke koupališti, 
ke kostelu a ke staré školce.

Školská rada 
• za zákonné zástupce nezletilých dětí Mgr. Jitka Blahová
• za zřizovatele Bc. Karolina Kozlová a Mgr. Radka 
Smolíková
• za pedagogické pracovníky 
 Mgr. Lenka Brothánková, Mgr. Irena Hubená
• počet jednání: 1
• e-mail: skolska.rada@zsbesednice.cz

Počet žádostí do 1. třídy   
žádostí 29
přijato 22
odklad 7
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Doprovodné akce
Podařilo se nám zorganizovat 
i několik akcí. Hned v únoru 
karneval, kdy se děti převlék-
ly do masek. Karneval se na-
konec konal venku, na zahra-
dě MŠ. Děti si užily různé hry 
a úkoly. Na konci jsme si udě-
lali diskotéku. Poté byla MŠ 
z důvodů Covid opatření uza-
vřena od 1. března 2021. Mlad-
ší děti nastoupily až 10. května 
2021. 
Během Covid opatření se děti 
mohly zúčastnit akce „Na-
maluj velikonoční vajíčko“. 
Děti doma namalovaly vajíč-
ko a přinesly jej ke školce. 
Během března se také moh-
ly zúčastnit akce Pohádko-
vá stezka, kterou připravila 
pro všechny děti z MŠ i ZŠ 
paní učitelka Míša. Ta je také 
na konci května vyfotila, aby 
měly děti památku na svoje ka-
marády. S dětmi jsme, i přes 
společně krátce strávený čas, 
stihli uspořádat Den dětí, kte-
rý se konal na zahradě MŠ. 
V červnu nás opět navštívilo 
Divadlo Z Bedny s pohádkou 
„O zlaté rybce“. Děti si také 
opékaly buřty u Syrovátků 
na zahradě. V červnu proběhlo 

loučení s předškoláky, kde 
i Berušky měly krátké vystou-
pení. Na konci června děti ab-
solvovaly dva edukační výle-
ty. Ty byly hrazeny z projektu 
„Projektový den mimo ško-
lu“. Navštívili jsme Papilonii 
na Lipně, kde jsme se sezná-
mili se životem motýlů. Dru-
hý výlet jsme strávili na lodi, 
kdy nás pan Janoušek sezná-
mil se životem vodních živo-
čichů. Oba výlety si děti moc 
užily. Paní učitelka Zdeňka 
ještě těsně před prázdninami 
stihla s dětmi uspořádat šnečí 
závody.

I. tř. Sluníčka max. kapacita:  26 dětí (ke konci roku 2021)
II. tř. Berušky max. kapacita: 17 dětí
Pedagogové: Zdeňka Huťová, Bc. Michaela Syrovátková, 
Jiřina Nováková, Lucie Kroupová, Eva Heřmanová
Asistentky: Alena Sudíková (začátek r. 2021), Pavlína Pošmurná

Novinky
 Během roku 2021 oslavily děti z MŠ narozeniny, proto jim 
vždy paní kuchařky upekly dort a děti si na něm pochutnaly. 
Celkem bylo upečeno 39 dortů.

 Došlo k přestavbě jednoho skladu ve školní kuchyni na sociál-
ní zařízení pro kuchařky.

 Kuchařky přípravily i několik novinek: hrachovo-cizrnovou 
kaši, čínské nudle s kuřecím masem, kuřecí nudličky s baza-
lkou a smetanou, bretaňské fazole.

Jídelna
V roce 2021 nás opět trochu 
„pozlobil“ Covid. Provoz škol-
ní jídelny byl pozastaven pouze 
na dva dny, a to 1. a 2. března 
2021. Od 3. března si chodily 
přihlášené děti ze ZŠ pro stravu 
do jídlonosičů. Jednalo se o 18 
dětí za ZŠ a 16 zaměstnanců. 
Po Velikonocích se nám zase 
děti vracely do školy. V listo-
padu probíhala online výuka 

Zajímavá čísla: 
celkový počet uvařených jídel 
a dobrot za rok 2021
Obědy ZŠ 14 286
Ranní svačinky MŠ 3 891
Obědy MŠ 3 991
Odpolední svačinky MŠ 2 093
ZŠ a MŠ 4 820
Upečené dorty pro děti MŠ 39

u některých tříd, takže se nám 
opět snížil počet strávníků.
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  6. dubna Ocenění čtenáře 2020

30. dubna Stavění májky

  5. května Pietní akt u pomníku na náměstí

10. června Vítání občánků

11. června Den otevřených dveří v ZŠ a v bývalé MŠ

12. června Běh na Kohout – 15. ročník

19. června Dětský den a Pojízdné kino

25. června Rozloučení s deváťáky v obřadní síni

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 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

18. září Marunka běh

  1. října Výstava fotografií Návrat ztracených synů

  2. října
Kladenská heligonka - 10.00 hodin 2, Pietní akt 
u pomníku na hřbitově od 12.00 hodin 40. ročník 
Setkání heligonkářů od 13.00 hodin

  3. října
Žehnání křížků a božích muk + posezení pod pergolou 
v Malči

  3. října Vítání občánků

18. října
Beseda s Janem Šimánkem „ Lidové zvyky a tradice 
na Doudlebsku v čase podzimu“

  5. listopadu Druhá přednáška k výstavě „Návrat ztracených synů“

22. listopad Beseda s Jiřím Cukrem „Na Kleť ze všech stran“

28. listopadu Rozsvícení vánočního stromu

10. prosince Předvánoční kytarový koncert Viktora Jecha

26. prosince Štěpánská naháňka

31. prosince Silvestrovské setkání s Kašovankou (před radnicí)

Kulturní program
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I přes veškerá nařízení Ministerstva zdravotnictví kvůli covido-
vým opatřením se v loňském roce některé aktivity podařilo usku-
tečnit. Z těch tradičních:

 na začátku dubna se oceňovali nejlepší čtenáři loňského roku, 
kde tento titul obhájila již po deváté paní Zdeňka Jirkalová

 ke konci června byli prvňáčci pasováni na čtenáře, po pře-
čtení části pohádky obdrželi pasovací listinu a každý knihu 
ke společnému čtení.

 prvního října (po odkladu) se konala Noc s Andersenem. Ale 
z přihlášených dětí se dostavily jen dvě dívky, takže bylo di-
lema, zda zrušit nebo pokračovat v akci. Děvčata byla pro po-
kračování. Takže se vše uskutečnilo podle programu a mys-
lím, že si to dívky užily víc než kdy jindy.

 ke konci listopadu proběhla poutavá a inspirující beseda s his-
torikem Jiřím Cukrem na téma – Na Kleť ze všech stran.

Kromě těchto tradičních akcí se vloni podařilo uskutečnit dva 
koncerty. První, na začátku července, byl samostatný kytaro-
vý koncert v podání Viktora Jecha. Druhý, tentokrát vánoční, se 

Muzeum
S činností muzea městy-
se Besednice se mohli zá-
jemci v minulém roce setkat 
na dvou významných akcích. 
Tou první byla výstava „Se 
lvem za svobodou“, kterou 
uspořádalo regionální mu-
zeum v Českém Krumlově, 
a její hlavní ideou bylo připo-
menutí vzniku a činnosti čes-
koslovenských vojenských 
jednotek v Anglii na počát-
ku a v průběhu druhé světové 
války. Pro účely výstavy za-
půjčilo muzeum městyse čty-
ři své exponáty. Ty se týkaly 
plk. Vojtěcha Smolíka DFC, 
který bojoval v řadách ang-
lického královského letectva 
jako stíhací pilot 312. perutě. 
Výstava byla zahájena ver-
nisáží v sobotu 19. 6. 2021, 
a protože se setkala s velkým 
zájmem veřejnosti, byla opro-
ti původnímu termínu ukonče-
ní ještě prodloužena až do led-
na 2022. Celá výstava byla 
digitalizována jako virtuální.
Druhou významnou akcí byla 
vlastní výstava fotografií z po-
hřbu pěti popravených mužů 
ze Soběnova a Besednice 

v květnu 1945. Výstava se 
konala pod názvem „Návrat 
ztracených synů“ a informo-
vali jsme o ní v minulém čísle 
našeho zpravodaje. V součas-
né době byla v Besednici vý-
stava ukončena a je zapůjče-
na do Soběnova, kde v měsíci 
únoru proběhne její vernisáž 
i s následnou besedou.
V uplynulých dvou letech 
jsme v našem zpravodaji uve-
řejnili též šestidílné vyprávění 
o Četnické stanici Besedni-
ce. Cyklus se setkal u veřej-
nosti s velkým zájmem a jsme 
rádi, že se nám podařilo při-
pomenout existenci a činnost 
četníků, kteří v minulosti pa-
třili k běžnému životu naší 
obce a byli jeho samozřej-
mou součástí. V našem muzeu 
se může veřejnost seznámit 
i s některými dílčími artefak-
ty, které se týkají problemati-
ky výkonu služby v různých 
časových obdobích. Rádi by-
chom podobné akce připra-
vovali i v tomto roce. Naším 
největším přáním ale je, aby-
chom mohli v muzeu přivítat 
návštěvníky bez omezení.

Knihovna v číslech:
 zaregistrováno bylo 62 čtenářů z toho 11 dětí
 návštěvníků přišlo 756
 vypůjčilo si téměř 1200 knih, 114 časopisů a 16 zvukových CD
 nyní si mohou čtenáři vybírat z 2384 knih beletrie a z 1198 
knih naučné literatury - z celkových 5082 knižních jedno-
tek se vyřadilo 439 knih, které byly dány k nabídce čtenářům 
i dalším návštěvníkům knihovny. Fond průběžně doplňujeme 
o nové tituly.

 dále jsou čtenářům nabízeny k vypůjčení tyto časopisy – Re-
flex, Naše rodina, Barbar a místo Psychologie dnes, který se 
moc nepůjčoval, časopis Ona ví - určený především ženám.

Knihovna
konal na začátku prosince a vystoupili kytarista Viktor Jech, kla-
víristka Elena Průšová a houslista Matěj Toman.
V polovině října se pokračovalo v besedě o Lidových zvycích 
a tradicích na Doudlebsku v čase podzimu s přednášejícím Ja-
nem Šimánkem.
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Členky SPOZ: 
Milena Doubravská, 

Milada Šafránková, 

Eva Bícová, 

Věra Ševčíková, 

Zdeňka Papoušková, 

Marie Špulková,

Danuše Šimková.

Sbor pro občanské záležitosti
Jsme na prahu nového roku 
a bilancujeme svoji činnost 
za rok 2021. Celý rok nám moc 
nepřál v konání akcí SPOZ pro 
občany a seniory. Činnost se 
nemohla ubírat tak jako před 
rokem 2020. Přestože je hod-
ně lidí naočkovaných několi-
ka dávkami, Covid se v obci, 
tak jako jinde stále vyskytuje. 
Členky jsou očkované, přesto 
jsme se při návštěvách snažily 
předávat přání a balíčky s krát-
kým popovídáním pouze mezi 
dveřmi, abychom naše seniory 
neohrozily. Bylo nám to moc 
líto, ale odpovědnost převlád-
la. Moc nás mrzí a chybí i nám, 
že jsme akce, které byly naplá-
novány a dříve byly samozřej-
mostí, nemohly uskutečnit. 
Ve čtvrtém čtvrtletí jsme na-
vštívily 56 seniorů a popřály 
jim k jejich jubileu.
Vánoce - ve dnech 16. 12. až 

V číslech a faktech:
 návštěvy jubilea 2021 s balíčky a oplatkami od obce a VLTAVÍNU - celkem 175

 návštěvy během roku v domovech pro seniory – letos jen 8 z důvodů opatření

 ZŠ a MŠ: rozloučení s dětmi MŠ a předškoláky před prázdninami, s žáky 9. třídy, vítání prvňáčků

 2 zlaté svatby a 1 smaragdová

 vánoční obdarování dárky a přáními od obce i vlastními od členek SPOZ, včetně zaslání do DD, 
písemná přání osamělým občanům

 za rok bylo více jak 240 návštěv (ne vždy byli občané doma, ale to nás neodradilo, abychom šly 
třeba i několikrát).

20. 12. 2021 jsme navštívily 
seniory od 79 let a předaly jim 
společně s přáním vánoční dár-
ky, které byly obcí připraveny 
ve stylu s logem městyse Be-
sednice (malý vaječný koňak, 
čokoláda a svíčka). Písem-
ně jsme i popřály osamělým 
občanům.

Současně jsme taktéž navštívi-
ly rodiny občanů, kteří nás ten-
to rok navždy opustili. 
ZŠ nám předala několik balíč-
ků s ručními výtvory dětí. Se-
niorům se moc líbily a udělaly 
jim velkou radost. 
Děkujeme dětem a všem uči-
telům.

Děkuji členkám SPOZ a všem, 
kteří se s námi na akcích po-
díleli, a doufáme, že tento rok 
bude konečně pro nás všechny 
takový, jako bývaly dříve. 

Přejeme všem občanům to nej-
lepší do dalších let - zdraví, 
štěstí, lásku a mír.

Bilancovat loňský rok je po-
měrně obtížné. První polovi-
na roku 2021 se nesla v duchu 
zákazů, to znamenalo zruše-
ní všech společenských a kul-
turních akcí, které jsme měli 
naplánované. Nekonal se ma-
sopust, dětský karneval ani pá-
lení čarodějnic.
Oslava Dne matek byla realizo-
vána pouze poslechem z míst-
ního rozhlasu. Pásmo písní 
od dětí ze ZŠ a MŠ Besedni-
ce, bylo malým připomenutím 

jednotlivci, tak i spolky. Mezi 
oceněnými byl i Kulturní a zá-
bavní spolek Vltavín, který 
získal ocenění za svou 25 letou 
činnost. Ocenění si velmi váží-
me a budeme se snažit praco-
vat stejně dobře, tak jako tomu 
bylo doposud.
Nesmíme zapomenout ani 
na velmi dobrou spolupráci se 
ZŠ a MŠ Besednice. Byly uspo-
řádány výtvarné výstavy prací 
žáků k výročí narození dvou 
významných umělců: Zdeňka 

Milera – ilustrátora slavného 
krtečka a básníka Karla Jaro-
míra Erbena. V současné době 
zdobí chodbu radnice vánoční 
výstava.
Podzim patřil velmi úspěšné 
akci – jubilejnímu 40. ročníku 
Setkání heligonkářů. A to byla 
poslední kulturní akce, kte-
rá se mohla uskutečnit. Covid 
zase udeřil a všechny plánova-
né akce (Rozsvícení vánočního 
stromu s kulturním programem 
a Živý betlém) byly zrušeny.

a poděkováním maminkám. 
V průběhu května se situace za-
čala lepšit, uvolnila se opatření 
a my se mohli opět setkat na ak-
cích. Jako první akci po uvolně-
ní, jsme opět podnikli výšlap 
na naši oblíbenou střelnici. Za-
čali jsme heslem „ve zdravém 
těle, zdravý duch“.
Léto je již tradičně spoje-
no s akcí – Obecní slavnost. 
Celé odpoledne hrála kapela 
Babouci. V průběhu slavnosti 
byli za svou práci oceněni jak 

Kulturní a zábavný spolek Vltavín
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Římskokatolická farnost v Besednici 
v číslech:

 počet udělení svátosti křtu celkem za kalendářní rok: 2
 vydaný počet sv. přijímání za rok: cca 1000
 pohřby v kostele: 6
 počet mší: 45
 počet bohoslužeb slova: 24
 obvyklá návštěvnost v neděli ve farním kostele: 30-40 osob

Hospodářské věci:
 instalace nového hodinového systému – červenec 2021
 instalace nového zvukového systému – srpen 2021
 částečná instalace osvětlení – prosinec 2021 
 pokračování rekonstrukce sochy Panny Marie

Žehnání:
 žehnání křížů a božích muk v Besednici a Malči – říjen 2021
 požehnání adventního věnce – listopad 2021
 požehnání obnoveného misijního kříže před kostelem 
– prosinec 2021

 žehnání nových loutek v chýšce před kostelem 
– prosinec 2021

Římskokatolická farnost

Kaple betlémská
Bohoslužby se konaly častě-
ji nežli v roce 2020, od jara 
už ve čtrnáctidenním interva-
lu. Celkově se jich konalo 21. 
Účast na bohoslužbách také 
vzrostla. Zpravidla se nás se-
tkává 4 – 8, ale při slavnost-
ních příležitostech bývá účast 
mnohem větší. Při vzpomínce 
na mistra Jana Husa proběhl 
koncert skupiny AUUUNA, 
při slavnosti Díkůvzdání zpí-
vala skupina X-TET a boho-
službu konal bratr patriarcha 
Tomáš Butta. V adventním 
čase jsme už podruhé rozsvíti-
li Moravskou hvězdu na Kapli 
betlémské a zazpívala skupi-
na Lounkovi a přátelé. Záro-
veň byl představen nový bet-
lém. Jen pašijové pásmo jsme 
nemohli kvůli opatření vlá-
dy konat, a tak jsme je ales-
poň ve čtyřech v kapli natočili 
na video a poskytli přátelům.

V roce 2021 jsme také pokra-
čovali ve stavebních úpravách 
kaple, a tak vznikl ubytova-
cí prostor v přístavbě – je zde 

ložnice, kuchyňka i koupel-
na. První návštěvníky jsme již 
v létě mohli přivítat. Věřím, 
že v roce 2022 bude Kaple 

betlémská dál sloužit návštěv-
níkům a poskytne útočiště 
všem, kteří hledají klid a obo-
hacení Božím slovem.

Skupina Lounkovi
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Mladí hasiči 
v číslech

 8 mladších a 6 starších žáků
 3 jednotlivci (2 holky a 1 kluk)
 3 vedoucí se zkouškou kvalif. 

 II. stupeň – Danuše Síkorová, 
 Danuše Síkorová ml., 

František Viktora
 1 vedoucí III. stupeň - 

 Jana Šebová
 1 instruktor – 

 Karolína Síkorová

V roce 2021 protiepidemická 
opatření narušovala spolko-
vou aktivitu většiny dobrovol-
ných organizací. Přesto členo-
vé Sboru dobrovolných hasičů 
Besednice rozhodně nezahá-
leli a snažili se co nejvíce při-
spět k zajištění ochrany oby-
vatel a k zajištění sportovního 
a kulturního dění v naší obci. 
Díky početné členské základně 

Sbor dobrovolných hasičů
sboru, která čítá v současné 
době 149 členů (z toho 41 mla-
dých hasičů a dorostu a 108 
dospělých), se podařilo zorga-
nizovat celou řadu zajímavých 
akcí, o kterých jsme informo-
vali v jednom z minulých čísel 
zpravodaje, například Dětský 
den. Nesmíme hlavně zapo-
menout na účast žen na Mis-
troství České republiky. Dále 

jsme se 18. 12. 2021 účastnili 
předávání Betlémského světla 
na hraničním přechodu v Dol-
ním Dvořišti a 31. 12. 2021 
jsme spolupracovali na pořá-
dání silvestrovské oslavy před 
radnicí.
Jedenáctičlenná zásahová jed-
notka v loňském roce naštěstí 
v naší obci zasahovala pouze 
dvakrát: na výzvu Hasičského 

záchranného sboru u požáru 
sazí v komíně rodinného domu 
a u požáru kontejneru na ko-
munální odpad. 
Velitel jednotky je Karel Šaf-
ránek, dále jsou v ní Stanislav 
Blecha, Jan Syrovátka, Zdeněk 
Čutka, Václav Kelbl, Milan 
Novotný, Jan Zeman, Jiří Su-
chý, David Šeba, Karel Brabec 
a Miroslav Sudík.

Mladí hasiči
Akce

 Setkání mládeže 
 v Omleničce - 14 dětí

 počet dětí na Vltavě: 
 12 dětí 

 soutěže: 2 pohárovky 
a zúčastnili jsme se obou 
soutěží Plamen jaro 
a podzim

 ukončení sezony pečení 
buřtů a hry.
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Rybářský spolek Besednice je 
jedním z nejmladších spolků 
v naší obci. V současné době 
má spolek celkem 23 členů, 
z toho je 15 dospělých a 8 mla-
dých rybářů. Předmětem čin-
nosti našeho spolku je přede-
vším péče o rybník Loužník 
a jeho okolí a zároveň vytvá-
ření vhodných podmínek pro 
sportovní rybaření na tomto 
rybníku. A právě rybaření si 
členové našeho spolku mohli 
v roce 2021 na Loužníku popr-
vé vyzkoušet.
V průběhu roku se nám poda-
řilo zarybnit Loužník pro úče-
ly sportovního rybolovu amu-
rem, kaprem, línem a rybaření 
mohlo začít. Někteří členové 
našeho spolku u Loužníka na-
lezli celoroční rybářské vyži-
tí, jiní se k rybolovu neodhod-
lali téměř vůbec. Nejvytrvalej-
ším rybářem byl náš člen Mi-
chal Kahoun, nejúspěšnějším 
rybářem se pak stal Jaroslav 
Sudík st. Přesto, že jsme vět-
šinou rybařili systémem chyť 
a pusť, nalezli zajisté naši čle-
nové u Loužníka parádní ry-
bářské zážitky.
Rybaření však nebylo jedi-
nou činností našich členů. Po-
dařilo se nám ve spolupráci 
s městysem Besednice provést 

Rybářský spolek

další změny vedoucí ke zvele-
bení rybníka a jeho okolí. Pře-
devším se jednalo o odstraně-
ní části rákosu z rybníka, úpra-
vu porostů v okolí a na ostrův-
ku, výsadbu okrasných stromů 
a keřů apod.
Abychom se podělili o jedi-
nečnou atmosféru u rybníka 

Loužník, uspořádali jsme 
na konci srpna rybářskou akci 
pro veřejnost, která přilákala 
mnoho návštěvníků. Největ-
ší zájem byl o soutěž v rybaře-
ní a o rybí speciality z naší ry-
bářské kuchyně. Tuto veřejnou 
akci hodnotíme jako velmi po-
vedenou a doufáme, že se nám 

ji podaří v roce 2022 se stej-
ným úspěchem zopakovat.
Na závěr bychom rádi podě-
kovali zástupcům městyse Be-
sednice za jejich důvěru a pod-
poru naší spolkové činnos-
ti a všem besednickým obča-
nů popřáli do roku 2022 mno-
ho zdraví a životních úspěchů.
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Členové našeho spolku v minu-
lém roce odpracovali ve svém 
volném čase mnoho hodin bri-
gádnických prací věnovaných 
zvláště rekonstrukci myslivec-
ké klubovny. Také se podařilo 
vybudovat ve skladu myslivec-
ké klubovny chladící zařízení 
pro uchování ulovené zvěře. 
Na výstavbu tohoto chladicího 
zařízení se nám podařilo zís-
kat finanční příspěvek z roz-
počtu Ministerstva zemědělství 
ve výši téměř 30 000 Kč. Ulo-
venou zvěř nabízíme přednost-
ně k přímému prodeji občanům 
naší obce i dalším zájemcům 
z řad široké veřejnosti.
Další brigádnické práce byly 
odpracovány na jaře minulého 
roku při úklidu odpadků okolo 
silnic v okolí naší obce a dále 
při údržbě a opravách stávají-
cích a výstavbě nových mys-
liveckých zařízení (krmelců, 
posedů apod.) v honitbě Besed-
nice. Členové našeho spolku 
také uspořádali jednu brigádu 
na sběr kamene, za což Farma 
Besednice poskytla MS Besed-
nice jadrné krmivo pro zvěř.
V rámci Obecní slavnosti ko-
nané v létě na koupališti čle-
nové MS Besednice uspořádali 

pro děti soutěže ve střelbě ze 
vzduchovky a poznávání zvěře 
a přírodnin.
Mysliveckému spolku Besed-
nice se v uplynulém roce po-
dařilo i přes nepříznivou si-
tuaci zapříčiněnou pandemií 
Covidu-19 uspořádat 41. roč-
ník Memoriálu Václava Pa-
pouška v brokové střelbě. Ten-
to memoriál se konal v měsíci 
září za hojné účasti členů na-
šeho spolku i pozvaných hostů. 

V roce 2021 MS Besednice 
uspořádal dvě společné lovec-
ké akce – naháňky na černou 
a vysokou zvěř. První naháňka 
proběhla 27. listopadu a dru-
há pak byla tradiční Štěpánská 
naháňka. Na této naháňce byly 
uloveny tři lišky. I když mys-
livecký rok ještě nekončí, plán 
lovu máme téměř splněný.
Bylo uloveno: 1 kus jelení zvě-
ře, 8 kusů dančí zvěře, 36 kusů 
srnčí zvěře, 45 kusů zvěře černé, 

13 lišek, 1 kuna a 1 jezevec.
V roce 2022 se besedničtí 
myslivci chtějí zaměřit zvláště 
na pokračování rekonstrukce 
myslivecké klubovny v lomě. 
Tato klubovna je často vyu-
žívaná také občany naší obce 
k rodinným oslavám.
Do nového roku 2022 vám 
všem Myslivecký spolek Be-
sednice přeje mnoho zdaru 
v osobním i pracovním životě 
a hlavně pevné zdraví.

Myslivci
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 Keramika a tvoření s dětmi: 
 Martina Šindelířová, 
 Katka Posejpalová

 Čtenářský klub: 
 Martina Šindelířová

 Cvičení s míči 
 a taneční kroužek: 
 Šárka Kleinová

 Zálesák: 
 Míša Syrovátková, 
 Radka Smolíková, 
 Alena Koukolová

 Jumping: 
 Lucka Šindelířová, 
 Alena Koukolová

 Florbal: Irena Hubená

 Anglický jazyk 
 pro dospělé: 
 Irena Hubená

 Pěvecký sbor: 
 Lenka Brothánková, 
 Markéta Kučerová

Spolek Kohoutek

Tento rok vznikl nový Spo-
lek Kohoutek, který byl zalo-
žen v srpnu 2021. Předsedky-
ní spolku je Petra Smolenová. 
Jeho činnost se odehrává pře-
vážně v budově bývalé MŠ 
a v tělocvičně základní ško-
ly. Každý kroužek je něčím 
specifický. Spolek funguje 
se svými aktivitami oficiálně 
od poloviny září, kdy se po-
malu děti i dospělí začali za-
pisovat na jednotlivé kroužky. 
Někdo vydržel chodit celé po-
loletí, jiní nás už opustili, ale 

nezoufáme, určitě se k nám 
přidají noví zájemci. Před Vá-
nocemi jsme uspořádali prv-
ní společnou akci, kde se 
všechny děti z kroužků sešly 
u kostela. Děti měly připra-
venou stezku odvahy, buřtí-
ky na upečení a společně jsme 

Nabídka kroužků:

vypustili balónky přání. Akci 
zakončil pěvecký sbor pod ve-
dením Lenky B. Všichni jsme 
si zazpívali koledy a zapáli-
li prskavky. Atmosféra byla 
opravdu vánoční. 
Nyní spolek navštěvuje 87 dětí 
a 5 dospělých. 
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Odpadové hospodářství

Vodohospodářským projektem v roce 2021 bylo zaokruhová-
ní vodovodního řadu u školy. Náklady na realizaci byly ve výši 
396.969,65 Kč, z programu Jihočeského kraje jsme na tuto akci 
obdrželi 179.640 Kč.

Technické zázemí
Pořízené nářadí a vybavení do dílny za rok 2021: 
stolní vrtačka, regály pro uložení nářadí, zahradní topidlo (teplo-
met), vysokotlaký čistič, stavební míchačka, vozík za traktůrek 
a sekačka.

Vodovody a kanalizace

Počty nádob 
na odpad
Počet nahlášených popelnic 
od občanů: 261 ks
Počet kontejnerů (separ, bio): 
58 ks
Počet sudů na kov: 15 ks
Počet popelnic na olej: 4 ks
Počet košů na psí exkrementy:
8 ks
Počet odpadkových košů 
ve vsi: 12 ks
Počet velkoobjemových 
kontejnerů: 3 ks
Nahlášený odvoz velkoobje-
mových kontejnerů: 30x

Druh odpadu rok 2019 rok 2020 rok 2021

nebezpečné odpady 7 850,50 15 739,64 24 148,85

komunální a ostatní 
separovaný odpad 743 997,16 842 284,18 1 029 897,58

nájem kontejnerů 85 832,01 111 066,34 84 786,58

Celkem (Kč) 837 679,67 969 090,16 1 138 833,01

Růst výdajů proti 
předchozímu roku (Kč) 131 410,49 169 742,85

Výdaje na likvidaci odpadů 2019-2021 Příjmy z likvidace odpadů 2019-2021
Druh odpadu rok 2019 rok 2020 rok 2021

železo, plech 10 288,00 16 100,00 44 440,00

elektrozařízení 4 414,08 1 766,60 3 986,95

zpětný odběr EKO-KOM 122 563,50 135 064,50 164 730,50

Celkem (Kč) 137 265,58 152 931,10 213 157,45

Růst příjmů proti 
předchozímu roku (Kč)

 15 665,52 60 226,35

vyprodukováno 
v tunách/rok

svozová firma

komunální odpad 105,65 Technické služby Kaplice spol. s r.o.

velkoobjemový odpad 57,64 Technické služby Kaplice spol. s r.o. + Odpady Jih

plast 15,06 Marius Pedersen

papír 10,69 Marius Pedersen

sklo 17,08 Marius Pedersen

kov 8,08 FAST KOVOŠROT 

pneumatiky 1,81 Závod na recyklaci pneu Borovany

elektro 5,78 ASEKOL a.s.

dřevo 9,77 Technické služby Kaplice spol. s r.o

textil 2,95 TextilEco a.s.

olej 0,3 EKO-PF s.r.o.

biologický odpad  4,66 Marius Pedersen

stavební materiál obsahující azbest 12 TS Kaplice + Odpady Jih

DŘEVO 0,44 TS Kaplice + Odpady Jih

stavební (beton, tašky, cihly,..) 0,74 Odpady Jih

Přehled vyprodukovaného odpadu v tunách/rok
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Zahrada poznání u ZŠ a MŠ Besednice
V roce 2021 jsme nezapo-
mněli ani na modernizaci 
zahrady u mateřské školy, 
která je dětmi hojně využí-
vaná. Ve spolupráci s panem 
Ing. Josefem Kučerou se po-
dařilo zakoupit rostliny, které 
byly společně s dětmi vysáze-
ny u plotu zahrady. 
Vysázeli jsme například ja-
vor dlanitolistý japonský, lís-
ku obecnou „Contorta“, ibišek 
syrský, liliovník tulipánokvě-
tý, magnolii Susan – Šacho-
lán, mandloň trojlaločnou, 
bobkovišeň lékařskou, krás-
noplodku Bodinierova a další.
U každé rostliny se nachází 
cedulka s jejím názvem a po-
pisem. Chtěli byste o rostli-
nách vědět více? Stačí pou-
žít aplikaci Čtečka QR kódů, 
načíst kód na cedulce a spustí 

se vám nahrávka s dalšími in-
formacemi o dané rostlině, 
které jsme připravili společně 
s Mgr. Irenou Hubenou.

Poděkování patří také tech-
nickým pracovníkům ško-
ly a obce za přípravu terénu 
pro výsadbu rostlin a zároveň 

také za následnou péči. Dě-
kujeme také Ing. Kučerovi 
za pomoc při výběru a náku-
pu rostlin.
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Chodníky v ulici Na Kopci 
a projektová dokumentace 
na chodníky v Družstevní ul.

Prodloužení vodovodu 
- Samoty

Kontejnerové stání v Malči

Realizované projekty 
s dotací

Modernizace ZŠ a MŠ - 1. část
Zaokruhování vodovodního řadu v Besednici
Výstavba pergoly v Malči

Výstavba atletického zázemí u ZŠ

Pět let s Programem obnovy venkova v Jihočeském kraji

Výstavba atletického zázemí u ZŠ 
– potřetí 
Dotace v procesu schvalování

Kulturní dědictví
Rekonstrukce křížku 
nad vodojemem
Dotace v procesu schvalování 

Modernizace veřejného 
osvětlení na náměstí 
Dotace v procesu schvalování

Nepřidělené 
dotace

Podané žádosti o dotaci 
v roce 2021

Plány na rok 2022
Plánované žádosti o dotaci v roce 2022
Modernizace školních kabinetů v ZŠ Besednice

Vybudování cestiček na hřbitově

Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského 
kraje

Plánované projekty bez dotace v roce 2022

 došlo ke změně ulice: v roce 2021 byl zastupitelstvem městyse 
Besednice schválen nový název ulice Na Růži, kde žije 23 obča-
nů s trvalým pobytem. Platnost názvu ulice je již od ledna 2022

 uskutečnilo se 176 relací rozhlasu + 3 netradiční rozhlasové 
relace (u příležitosti rozsvícení vánočního stromku, adventní 
hudební vstupy, 
Den matek)

 byly vydány 
4 Besednické 
zpravodaje včet-
ně příloh a 1 Be-
sednický speci-
ál (shrnutí roku 
2020), každé vy-
dání vždy v ná-
kladu 360 kusů

 novou kroni-
kářkou se sta-
la paní Vlasta 
Ferencziová

 zkolaudovaly se 
dva domy (nová 
čísla popisná)

Zajímavosti
 bylo bezplatně vydáno 25 ks kompostérů

 byly objednány a vyrobeny propagační materiály – svíčky 
s logem kostela sv. Prokopa, čokolády dvou velikostí, žeto-
ny do nákupních košíků, bonbóny a vaječné koňaky s logem 
městyse Besednice

 Destinační společnost Novohradsko Doudlebsko vydala pu-
blikaci Příběhy, které inspirují II., ve které si můžete pře-
číst krásný článek o panu Josefovi Smolíkovi. Zakoupit lze 
na poště nebo v knihovně.

Projektová dokumentace 
oddílná kanalizace k ČOV
nad koupalištěm

Rekonstrukce pošty

Veřejné osvětlení 
v ulici Na Kopci
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