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Ing. Alena Koukolová,
starostka městyse

R O Č N Í K

Slovo starostky

i tentokrát se nám podařilo 
shromáždit několik zajíma-
vých témat, o která se chceme 
s vámi v tom-
to čtvrtlet-
ním zpravo-
daji podělit. 
Neustále se 
snažíme vy-
mýšlet nové 
články, které by vás zaujaly. 
Doufám tedy, že se nám to 
daří. Ne vždy jsme ale autory 
článků právě my. Díky obča-
nům a spolkům vznikají krás-
né příspěvky a zajímavosti. 
Často jsou tak rozsáhlé, že je 
musíme rozdělit do více vy-
dání. A právě to nás baví, mít 
o čem psát a informovat vás 
o všem, co se v Besednici, 
Malči, na Budech i na Bídě, 
děje. Velké díky patří „šéf-
redaktorce“ Marii Brunové 
a Mgr. Věře Tampírové za ja-
zykové úpravy textů.

Vážení spoluobčané,

Již před dvěma lety obec zamýšlela přestavbu 
místní pošty. Je to totiž místo, které by si také 
zasloužilo modernizaci a rekonstrukci. Zada-
li jsme proto grafický návrh, který jsme chtěli 
využít při podání žádosti o dotaci, bohužel se 
projekt neuskutečnil. Proto jsme se rozhodli re-
konstrukci provést na vlastní náklady právě le-
tos. Zaměstnanci technického úseku se do toho 
pustili v pátek 11. 3. 2022, kdy začali vyklízet 
veškerý nábytek a zahájili bourací práce. Začala 
postupná demontáž obslužného pultu, zděných 

Rekonstrukce pošty Besednice 
se nám vydařila

příček, došlo také k drobným úpravám omí-
tek. Elektrické vedení bylo zasekáno do zdi, 
došlo k výměně světel a lina. Obě dvě míst-
nosti byly vymalovány a zútulněny. U ob-
služného pultu došlo k menší renovaci a byla 
vyměněna pracovní deska.
Doufám, že se vám bude modernější pošta lí-
bit, ona si to po 20 letech zasloužila. A také 
doufám, že se naší milé pošťačce Věrce Šev-
číkové bude u nás příjemně pracovat. 

Ing. Alena Koukolová

Děkujeme všem 
občanům, kteří darovali 
věci na vybavení bytu 

pro Ukrajince 
a na humanitární sbírku 

pro Ukrajinu.

Poděkování
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Rekonstruovaná pošta se občanům líbí
Reakce na rekonstrukci pošty jsou pozitivní a nový vzhled pošty 
se zákazníkům velice líbí. Prostor pošty se po vymalování optic-
ky zvětšil, a proto zákazníkům pošta připadá větší.

Věra Ševčíková

Termíny sběrných dnů
velkoobjemového odpadu

sobota 9. 4. 2022
sobota 25. 6. 2022, sobota 24. 9. 2022. 

Kulturní a zábavní spolek 

Vltavín Besednice

Vás zve na 

výstavu obrazů
Daniela Bechera
Malování je má láska
od 18. března do 20. dubna
v obřadní síni na radnici

Výstava je otevřena 

Pondělí a pátek 8-12 hodin

Pondělí a středa 13-17 hodin

Pozvánka na výstavu Upozornění

Ve „Vachlovci“ budou přistaveny 
dva velkoobjemové kontejnery

v čase od 9:00 do 11:00 hodin.
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Začalo nám krásné období ad-
ventu, které jsme započali pe-
čením a zdobením vánočních 
perníčků. 5. prosince. 2021 
nám děti ze ZŠ přichystaly mi-
kulášskou nadílku. Děti dosta-
ly balíčky s dobrotami, které 
sponzoroval Kulturní a zábav-
ní spolek Vltavín Besednice. 
Tímto velice děkujeme. Po mi-
kulášské nadílce jsme uspo-
řádali čertovskou diskotéku. 
Děti a paní učitelky byly pře-
vlečeny za čertíky a andělíčky. 
Ozdobili jsme si vánoční stro-
meček, který nám přivezl pan 
Kříha. Lesům obcí Trhové 
Sviny a Besednice, s.r.o. tím-
to děkujeme. Bohužel z dů-
vodu Covid-19 se nemohla 
konat vánoční besídka. Proto 
jsme společně se školáky pro 
vás natočili „Distanční vánoč-
ní besídku“, kterou je možno 
zhlédnout na YouTube. Nejen 
rodičům, ale i babičkám a dě-
dečkům z Besednice a okolí 
vyrobily děti vánoční dárky 
a přáníčka. 17. 12. 2021 k nám 
přiletěl s nadílkou Ježíšek. 
Děti dostaly spousty nových 
hraček. Edukační hry, novou 
dřevěnou kuchyňku, tatry, 
koně, auta, aj.
Po vánočních prázdninách 
jsme se na Tři krále vyda-
li s vyrobenými korunkami 
na procházku po Besedni-
ci. Třída Sluníček si dokonce 

Děti ve školce měly bohatý program 

vykoledovala od Jednoty, obce 
a některých besednických ob-
čanů nějaké dobroty. 
16. 2. 2022 jsme na počest ma-
sopustu přichystali pro děti 

pohádkový karneval. Sešla se 
spousta Spidermanů, Batma-
nů, ale i tradičních masek jako 
rytíř, princezny, čarodějnice 
a čarodějové, piráti a zvířátka 

– myška, lední medvěd. Děti 
plnily různé úkoly. Pohádkový 
karneval byl zakončen disko-
tékou a děti dostaly na památ-
ku diplomy.
Stále k nám dojíždí divadla se 
svými pohádkami. O jarních 
prázdninách je pro děti připra-
ven krásný program s pobytem 
venku. Při nepříznivém počasí 
se budeme věnovat netradič-
ním výtvarným činnostem.
Za kolektiv učitelek všechny 
zdraví 

Zdeňka a Míša 
a rodičům děkujeme 
za jejich úžasné děti!
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Opět je náš příspěvek do zpra-
vodaje rozdělen na několik čás-
tí – za základní školu, za ma-
teřskou školu, za školní jídelnu 
a školní družinu. Všechny tyto 
součásti školy mají spoustu 
novinek a rády by se s vámi 
o ně podělily – a to jak formou 
krátké zprávy, tak zejména ob-
razové fotodokumentace.
Ještě před vánočními svátky 
žáci 9. ročníku zorganizovali 
mikulášskou nadílku pro děti 
ve školce i pro žáky ve škole. 
Velké poděkování patří spolku 
Vltavín, který nám dodal slad-
kosti do balíčků – odměn pro 
ty, kteří Mikulášovi řekli bás-
ničku nebo zazpívali písničku.
Opatření v souvislosti s koro-
navirem nám neumožnila vět-
ší společné akce s veřejností, 
ve škole tak vzniklo krásné vi-
deo „Distanční vánoční besíd-
ka“, které můžete zhlédnout 
na našem kanálu Youtube.
Co jsme si nenechali ujít, byl 
únorový den v kostýmech – in-
spirací nám byl právě probíha-
jící masopust.
Konečně se také začínají ko-
nat soutěže, aktuálně probíhají 
školní kola zeměpisné olympi-
ády, matematické soutěže Pan-
gea či třeba recitační soutěž.

Celá škola má spoustu novinek

Během jara nás čekají zápisy 
do první třídy a mateřské škol-
ky. Termíny uvádíme níže, ofi-
ciální dokumenty k zápisům 
budou zveřejněny na stránkách 
www.zsbesednice.cz.
I ve druhém pololetí jsou rea-
lizována doučování a kluby – 
odpolední aktivity pro žáky. 
Zdrojem pro jejich financování 

jsou Šablony III a Národní 
plán obnovy. Rodiče tak nic 
nehradí. Žáci mají v aplika-
ci Škola online zadané časy, 
ve kterých mohou doučování 
navštěvovat. Každý žák školy 
má tuto možnost.
Žáci 3. až 5. ročníku nyní ab-
solvují lekce bruslení s pro-
fesionálními lektory, jejichž 

Důležité termíny pro jaro 2022
Zápis ZŠ (do 1. třídy) 5.–6. 4. 2022 odpoledne 15–17 hodin
Zápis MŠ 2. 5. dopoledne   8–12 hodin
 3.5. odpoledne 12–16 hodin

činnost je také hrazena z exter-
ních zdrojů.
Během měsíce března nás čeká 
i lyžařský výcvikový kurz, kte-
rého by se měli zúčastnit kromě 
sedmáků i osmáci – ti vloni tuto 
možnost neměli, neboť lyžařské 
areály byly zavřené. I když bude 
letos kurz organizován bez ubyto-
vání, věřím, že si jej všichni užijí.
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Předvánoční zpívání koled je 
pro mě, a myslím si, že i pro 
moje malé zpěváčky, jedním 
z vrcholů jejich pěveckého 
vystoupení během školního 
roku. Bohužel kvůli covidu, 
jsme o tento vrchol přišli již 
po dva roky. Letos jsme se 
navzdory nepříliš nadějně vy-
hlížející covidové situaci opět 
pilně připravovali. Do po-
slední chvíle jsem doufala, že 
tento školní rok 2021–2022 
se náš předvánoční koncert 
uskuteční. Bohužel týden před 
plánovaným koncertem přišel 

Předvánoční koledy zpěváčků zněly z místního rozhlasu 
zákaz a mně nezbylo, než hle-
dat jiný způsob, jak naplnit 
touhu dětí 
po živém 
v y s t o u p e -
ní. Rozhod-
la jsem se 
tedy oslovit 
paní starost-
ku s prosbou, 
zda bychom 
mohli jednu 
z adventních 
nedělí zazpívat živě do be-
sednického rozhlasu. Pros-
ba byla bez okolků vyslyšena 

a my se mohli těšit. Techni-
ka ale živému vysílání nepřá-

la, a tak jsme 
nakonec mu-
seli zpěváč-
ky předna-
hrát. Musím 
se přiznat, že 
děti měly tré-
mu i z pouhé 
myšlenky, že 
jsou nahrá-
vány a někdy 

jsme jednu píseň ,,jeli“ i 15 
krát, než se nám to povedlo. 
I když vím, že naše zpívání 

nebylo bezchybné, jsem 
na všechny děti moc hrdá. 
Mnoho z nich, a dokonce i mě 
covid nevynechal. Naše ho-
diny zpěvu byly mnohdy až 
po velmi dlouhé době. Pře-
sto všechno doufám, že naše 
předvánoční zpívání uděla-
lo posluchačům radost, při-
nejmenším takovou jako mě 
a mým zpěváčkům. Moc dě-
kuji paní starostce a paní 
Brunové za umožnění tohoto 
koncertu. Třeba to nebyla po-
slední spolupráce.

Bc. Blanka Janová

Práce šikovných rukou našich školáků 
V tomto školním roce jsme 
začali nově využívat budo-
vu naproti kostelu, nachází se 
tam školní cvičná kuchyňka 
a dílny. Oba tyto prostory jsou 
pro nás velice důležité, neboť 
dosud jsme nemohli realizo-
vat výuku prakticky a před-
mět „svět práce“ byl vyučován 
ve třídách. Prostřednictvím fo-
tografií si můžete prohlédnout 
výrobky žáků druhého stupně 
– stoličky a korálky. Také se 
můžete podívat, jak si v apli-
kaci Tinkercad připravili pod-
klady pro tisk na 3D tiskárně.
Letošní březen je u nás 

ve znamení voleb do školské 
rady. První setkání školské 
rady v novém složení se usku-
teční v měsíci dubnu. 
Měsíc duben bude důleži-
tý zejména pro naše deváťá-
ky – probíhají přijímací řízení 

na střední školy. Všem jim dr-
žíme palce, aby ve zkoušce 
uspěli a dostali se na školy, 
které si vysnili.
Všichni ve škole se těšíme 
na nadcházející měsíce, pro 
které máme naplánované akce 

jak kulturní, tak vzdělávací, 
školní výlety a věříme, že je 
budeme moci uskutečnit.
Krásné jarní dny vám za per-
sonál školy přeje

Ing. Eva Tomášková, 
             ředitelka školy

Ráda bych zde uvedla kon-
taktní e-mailovou adresu, 
prostřednictvím které mohou 
rodiče i občané se školskou 
radou komunikovat: skolska.
rada@zsbesednice.cz.

Vyrobená stolička je opravdu pevná.
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Co se děje v družině v zim-
ním období? V tomto čase 
nám většinou počasí nedovo-
luje vyběhnout ven na čerstvý 
vzduch, podnikat oblíbené ak-
tivity a vybít energii po nároč-
ném dopoledni v lavicích, ale 
to nevadí, my si umíme poradit 
i ve třídě.
K uvolnění nám pomáhá rela-
xační cvičení, které se snažíme 
praktikovat alespoň jednou týd-
ně. Jde o velmi příjemnou akti-
vitu, ale pro některé z nás není 
dostatečně „vybíjecí“, tou pra-
vou aktivitou k vypuštění naší 
energie je totiž tanec! Pustíme 
si náš oblíbený „párty playlist“, 
pořádně se uvolníme a jsme na-
prosto bezprostřední a užíváme 
si to. Postupně k tanci zařazuje-
me také různé hry a úkoly, tan-
číme například pouze na jedné 
noze nebo s rukama nad hla-
vou, ve dvojicích nebo jako 
jedna velká skupina. A když to 
počasí dovolí, přeci jen se vy-
běhneme vyvětrat také ven.
To ovšem nejsou jediné akti-
vity. Konečně také máme čas 
na tvoření, kreslení či malová-
ní, které máme vždy spojené 
s různými tématy. Za uplynulé 
období se to týkalo především 
Vánoc, kdy jsme vyráběli ad-
ventní kalendáře či drobné dár-
ky pro rodiče. A aktuálně mů-
žete vidět naše výtvory na téma 

Školní jídelna se připravuje na Velikonoce

Rizoto po srbsku
Najemno nakrájíme cibulku. Orestujeme. Přidáme mleté 
vepřové maso, zeleninové lečo (můžeme i rajčatový pro-
tlak) a dusíme. Okořeníme – sůl, pepř, červená paprika. 
Vše smícháme s vařenou rýží. Podáváme s nastrouhaným 
sýrem a okurkou. 

Martina Šindelířová

Ve školní jídelně se snaží-
me vždy o nějaké zpestření. 
Na Valentýna jsme pro děti 
upekly (kuchařky) linecká sr-
díčka a o masopustu oblíbené 
vdolečky. Na Velikonoce při-
pravujeme také nějakou jarní 
dobrotu. Do kuchařského okén-
ka přidáváme dva receptíky. 
V minulém roce jsme začaly 
dělat míchaný zeleninový salát 
s balkánským sýrem, který se 
stává čím dál víc oblíbenějším. 
A po chutném „červeném rizo-
tu“ je taky velká poptávka. 

Zeleninový salát s balkánským sýrem
Veškerou zeleninu – rajčata, okurky, kapie, (může být 
i hlávkový salát) – nakrájíme nadrobno. Přidáme na kos-
tičky nakrájený balkánský sýr. Vše důkladně promíchá-
me. Zakapeme olivovým olejem a necháme v lednici od-
stát. Podáváme jako přílohu nejlépe k přírodnímu plátku 
s bramborem.

Školní družina nezahálela ani v zimě

masopust, které jsou vystavené 
na obci. Již brzy se dotkneme 
témat přicházejícího jara a Ve-
likonoc. Větší děti momentál-
ně vytvářely například tečko-
vané obrázky, díky kterým se 
dozvěděly něco o obrazových 
bodech, ze kterých se skládají 

například obrázky na monito-
ru počítače, které mnozí vídají 
každý den, a jen tak by je nena-
padlo, že v každém obrázku je 
velké množství teček a až když 
si jej přiblíží, mohou je spatřit 
a stejně tak fungují i naše teč-
kované obrázky, které z dálky 

vypadají jinak než z blízka.
Mimo jiné jsme si také koneč-
ně udělali čas na plnění dalších 
bobříků, sbírali jsme přede-
vším bobříka českého jazyka, 
matematiky, vědomostí a brzy 
také logiky. Dokonce se někte-
rým z nás, díky závodu v pouš-
tění vlaštovek, povedlo získat 
i bobříka sportu a čekáme jen 
na to, kdy nám příroda umož-
ní získat bobříka přírody, který 
spočívá ve vytvoření herbáře. 
Doufejme, že to bude už brzy. 
Čeká nás totiž ještě mnoho zá-
bavných aktivit a her. Nyní 
ale ještě využijme naplno čas 
na tvoření, relaxaci či čtenář-
ské chvilky, my se ani ve třídě 
totiž nikdy nenudíme.
Bc. Štěpánka Hosenseidlová, 
vychovatelka ve školní družině
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Kroužek „Sportovky“ byl 
v besednické škole založen 
v září 2019. I ve školním roce 
2021/2022 ho děti mohou na-
vštěvovat. Kroužek je zaštiťo-
ván TJ Spartak Trhové Sviny, 
z.s., oddíl rekreačního spor-
tu, který trénuje v Besednici 
a v Nových Hradech. Letos se 
kroužek koná 1x týdně 90 mi-
nut a navštěvuje ho 12 dětí. 

Naše besednická škola se 
v průběhu půlroční soutěže 
probojovala v našem mikrore-
gionu (Český Krumlov, Kapli-
ce, Velešín) k vítězství.
Do projektu se zapojilo více 
než 1 100 týmů napříč celou 
Českou republikou. Vzešlo 
z něj 455 vítězů, těm společ-
nost Penny Market s.r.o. roz-
dělila celkem téměř 4 miliony 
korun.
1. kolo (květen) = registrace 
do soutěže a vytvoření me-
dailonku o našem sportování 
ve škole:
„Naše florbalové družstvo 
je plné dětí, které těší, když 
v ruce drží svoji florbalku. 
Hrajeme pro zábavu a radost 
ze hry. Ale do každého zápa-
su jdeme s velkým nasazením 
a soupeřům nedáme nic zadar-
mo. Maskotem našeho týmu 
je kohout, který se nachází 
i ve znaku městysu Besedni-
ce. Každé družstvo z okolních 

Volnočasová aktivita kroužku Sportovky
Dětem je nabídnut všeobecný 
rozvoj v oblasti sportovních 
aktivit zaměřený na obratnost, 
rychlost, flexibilitu, sílu a vy-
trvalost. Vyzkoušely si zákla-
dy atletické a gymnastické 
průpravy, vytrvalost formou 
pěších výšlapů, kolektivní 
a míčové hry.
V letošním roce jsme zapojeni 
do projektu „Se Sokolem do ži-

vota“ od České obce sokolské. 
Děti se setkávají s maskotem 
sokolem Pepíkem. Má i své 
pomocníky opičku Haničku, 
kobylku Emilku, veverku Vě-
rušku, ježečka Marečka a be-
rušku Danušku, kteří se za-
bývají jednotlivými oblastmi 
(přirozená cvičení, obratnost, 
dovednosti s míčem, rozvíjení 
poznání a netradiční činnosti). 

Každý dostal i svůj deníček 
na zaznamenávání splněných 
úkolů pomocí samolepek. 
Městys Besednice podporuje 
činnost oddílu dary na nákup 
sportovních pomůcek. Děku-
jeme.
http://www.tjspartakts.cz/
rekreacni-sport/

Bc. Jana Záhorková

Soutěž „Hýbejme se hezky česky“
škol tedy ví, že jakmile mají 
hráči nastoupit v zápase pro-
ti týmu kohoutů, jde právě 
o nás, děti ze Základní školy 
Besednice.“
2. kolo (červen) = on-line hla-
sování, postup mezi 3 nejlep-
ší týmy – našimi soupeři byla 

družstva ze SOŠ strojní a elek-
trotechnické (Velešín) a TJ 
Sokol (Kaplice). V tomto kole 
jsme získali poukázky na ná-
kup potravin (tyčinky, oříšky 
a ovoce).
3. kolo (září) = hlasování 
v prodejnách Penny pomocí 

hlasovacích útržků za nákup 
potravin. V závěrečném kole 
se nám podařilo zvítězit a zís-
kali jsme finanční odměnu 
(15.000 Kč) na nákup sportov-
ních pomůcek (florbalové ho-
kejky a vak s míčky).

Bc. Jana Záhorková
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Všichni víme, že je povinnost 
v uzavřených prostorech no-
sit povinně ochranu dýchacích 
cest. Ke změně nedošlo ani 
v případech nařízení karantény 
či izolace. Ale je docela možné, 
že až budete číst tyto řádky, ne-
bude tato platnost po dvou le-
tech platit.
Závěr roku byl 10. prosince 
slavnostně ukončen vánočním 
koncertem kytaristy Viktora 
Jecha. Ten si přizval ještě kon-
zervatoristy, klavíristku Elenu 
Průšovou a houslistu Matěje 
Tomana. Koncert se ukončil 
společným zpíváním vánoč-
ních koled.
Na podzim se pravidelně vy-
hlašuje výtvarná soutěž Lesy 
a příroda kolem nás. Jihočeská 
vědecká knihovna v Českých 
Budějovicích a Lesy České 
republiky společně s dalšími 
organizacemi chtějí podpo-
řit v dětech výtvarnou fantazii 
a cítění s přírodou. Knihovna 
se pravidelně přihlašuje. Pro-
to i letos si můžete některé vý-
kresy a malby dětí prohlédnout 
v knihovně. Na začátku dub-
na předáme práce do Českých 
Budějovic do další soutěže.
Ve dnech 8. a 9. března navští-
vily knihovnu dětičky z mateř-
ské školky. Nejprve se ty starší 
dozvěděly, z čeho a jak vzni-
ká kniha, kdo se podílí na je-
jím vytvoření. Druhý den při-
šly i ty mladší. Po prohlídce se 

Knihovna žije bohatým programem

zapojily do sestavování obráz-
ků, hledání rozdílů a poslou-
chání pohádky dle jejich přání. 
Potěšily mě závěrečnými pís-
ničkami – Skákal pes, Pec nám 
spadla, Křemílek a Vochomůr-
ka. Sladká odměna je neminula 
a k tomu dostaly děti ještě upo-
mínkový list.
V pátek 11. března se sešly vět-
šinou ženy, aby si procvičily 
a potrénovaly paměť. Bylo to 
pokračování z minulého roku 
pod vedením paní Růženy Lep-
šové. Některé testy si ještě od-
nesly na procvičování domů.
Dne 14. března navazovalo 
na podzimní besedu o zvycích 
na Doudlebsku další autorské 

čtení a představení nové knihy 
Jana Šimánka. Doudlebsko je 
vymezená oblast mezi Českými 
Budějovicemi a Českým Krum-
lovem, tedy i naše nejbližší oko-
lí - Besednice, Borovany, Doud-
leby, Trhové Sviny a Kaplice. 
Jan Šimánek krátce pohovořil 
o masopustu (kolední kolečka 
prováděná u každého domu jsou 
vyjádřením přátelství a soudrž-
nosti s tradicí). Končí tím zima 
a čtyřicetidenním půstem nastá-
vá čas předjaří a příprav na Ve-
likonoce. Seznámil přítomné 
s tím, co se v daných oblastech 
vařilo a peklo v jednotlivých 
ročních obdobích. Někteří po-
sluchači obohatili debatu o své 

recepty, ve kterých se využíva-
ly tradiční dostupné suroviny. 
V knihovně si můžete vypůjčit 
jeho novou knihu – Doudlebsko 
v kuchyni a u stolu. 

Co v příštích týdnech můžete 
v knihovně zažít:
28. 3. – slavnostní vyhodnoce-
ní akce Čtenář roku
1. 4. – Noc s Andersenem
Duben nebo květen – tvoření
6. 6. – beseda J. Šimánek – Čas 
léta na Doudlebsku
Červen – pasování prvňáčků.

Případné další aktivity včas 
zveřejníme. Těšíme se na vaši 
návštěvu v knihovně.

Libuše Vontorová
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Od 15. září se setkáváme kaž-
dou středu s dětmi v býva-
lé mateřské školce u koste-
la a tvoříme. Máme 17 členů 
ve věku od 5 do 12 let.
Na první schůzce vedoucí 
kroužku Kateřina Posejpalová 
a Martina Šindelířová seznámi-
ly děti s tím, co budou během 
roku vyrábět. Vždy každou 
středu (září – listopad) od 15:45 
do 17:15 jsme malovali na ka-
meny, z drátků a korálků vyrá-
běli náramky a přívěsky a po-
stupně začali pracovat s hlínou, 
což děti nadchlo. A vznika-
la nádherná a originální díla 
– cedulky na dveře, svícny, 
mističky, betlémské postavič-
ky... V listopadu bylo tvoření 
podzimní. Z dřívek si děti vy-
robily podzimníčky a ze skle-
nic svícny. 20. prosince jsme 
pro všechny děti z Kohoutku 
připravily (ženy z Kohoutku) 

Spolek Kohoutek Vás zve 
na 1. ročník Slepičích hodů

Spolek Kohoutek – tvoření

vánoční výpravu s úkoly a opé-
káním buřtů. Lenka Brothán-
ková se sborem zazpívala krás-
né vánoční koledy. Všem jsme 
za spolek Kohoutek popřály 
krásné vánoční svátky.
Každý rok před Vánocemi na-
vštěvujeme s dětmi ze sboru 
Domov seniorů ve Chvalko-
vě a vozíme jim malé dárečky. 
Tentokrát nám to překazil Co-
vid. Ale dárečky děti vytvořily 

a zabalily. Paní starostka Alena 
Koukolová je osobně předala. 
Byly to krásné keramické svíc-
ny ve tvaru rybiček.
V lednu jsme k sobě slepova-
li dřevěná kolečka a vznikali 
z toho krásní sněhuláci. Každé 
z dětí dostalo hrneček, který 
si pomalovalo barvami na ke-
ramiku. Během ledna jsme se 
opět vrátili k naší oblíbené hlí-
ně a připravovali se pomalu 

na jaro a Velikonoce s ptáčky, 
velikonočními zápichy, mis-
tičkami, květináči...
Do Velikonoc chceme ještě 
plést ošatky z pedigu a mož-
ná stihneme i malé drobnosti 
z fimo hmoty.
• Spolek připravuje na 9. 4. 2022 
Slepičí hody s velikonočními 
trhy, kde si výrobky dětí bude-
te moci prohlédnout i zakoupit.

Martina Šindelířová
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V zimním období se aktivitám 
v naší kapli příliš nedaří. Přes-
to jsme uspořádali již podruhé 
Rozsvícení Moravské hvězdy 
nad vchodem do kaple. Tento-
krát se až nečekaně sešlo mnoho 
účastníků. Soubor okolo rodiny 
Lounkových nám s předstihem 
zazpíval pásmo koled a vánoč-
ních písní s doprovodem kytar, 

Bohužel, ani v roce 2021 se 
z pandemických důvodů nemoh-
lo uskutečnit tradiční slavnost-
ní předání betlémského světla, 
které se za normálních okol-
ností koná střídavě v Rakousku 
a České republice. Stejně jako 
o rok dříve, tak proběhlo pouze 
v komorní atmosféře na hranič-
ním přechodu v D. Dvořišti, kam 
ho přivezli rakouští hasiči, a ná-
sledně bylo předáno zástupcům 

Misijní kříž u kostela sv. Prokopa byl rekonstruován v říjnu 2011 
a na Slavnost Krista Krále ho znovu požehnal P. ThMgr. Martin 
Bětuňák.
Počátkem prosince byla dokončena jeho další rekonstrukce. Mo-
tiv Krista zhotovil pan Jan Kozojed. Dne 18. prosince 2021 zre-
konstruovaný kříž požehnal P. Mgr. Rafael Kaca.

Od roku 2005 má v Besednici tradici Živý betlém, kdy se všich-
ni, kteří se chtěli v uspěchaném předvánočním čase zastavit a při-
pomenout si vánoční příběh - putování Panny Marie, narození 
Ježíška a příchod Tří králů, sešli u kostela sv. Prokopa, kde ode-
hrávalo představení. Po skončení Živého betléma jsme do chýš-
ky umístili loutky svaté rodiny. V průběhu let byly loutky z růz-
ných materiálů - textilní, slaměné nebo drátěné.
V loňském roce objednal městys Besednice u řezbáře pana Jur-
ky nové dřevěné loutky, které o 4. neděli adventní požehnal pan 
farář Kaca.

Kaple betlémská v adventu 
a v začátku roku 2022

houslí a basy. Atmosféra byla 
velmi příjemná a věříme, že se 
toto setkání stane dobrou tradi-
cí. Bohoslužba v prvních měsí-
cích roku probíhá pravidelně, 
i když nám nesvědčí chlad ani 
obavy s covidového onemoc-
nění. Věřme však, že od měsíce 
března půjde vše k lepšímu. 

Karel Filip

Hasiči přivezli 
betlémské světlo

jednotlivých českých SDH včet-
ně toho besednického. Po návra-
tu domů pak bylo dále předáno 
paní Paťhové.
Jelikož nebylo opět možné ani 
konání besednického Živého 
betlému, betlémské světlo bylo 
občanům k dispozici na Štědrý 
den v kostele svatého Proko-
pa před a po bohoslužbě slova 
před Štědrým večerem.

Bc. Martin Řehout

Žehnání misijního kříže a loutek
u kostela svatého Prokopa
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Letošní rok byl přece jen o tro-
chu příznivější než ten minulý, 
a my jsme mohli jako obvyk-
le připravit vánoční zpívanou 
bohoslužbu.
Jako tradičně jsme začali vy-
trubováním a zpěvem mezi-
národně známé vánoční pís-
ně Adeste fideles, jež pochází 
pravděpodobně již ze 17. sto-
letí a jejíž autor není přesně 
znám. Nejčastěji je uváděn 
John Francis Wade, který se 
mohl inspirovat skladbou krále 
Jana VI. Portugalského, který 
ji zapsal v roce 1640. Přesto, 
že opakovaně touto skladbou 
bohoslužbu otvíráme, vždy 
potěší a navodí nezapome-
nutelnou vánoční atmosféru. 
Mnozí znají tuto melodii ze 
známé filmové pohádky Jiří-
ho Stracha Anděl Páně. Dále 
jsme zařadili úpravu písně 
Pastýřové, vstávejte jihočes-
kého skladatele Adama Mich-
ny z Otradovic. Zazněly také 
lidové koledy Spanilé z nebes 
pacholátko, Dřímá tiše ptá-
ček, účastníci bohoslužby si 
společně se sborem mohli za-
zpívat známou a tklivou Gru-
berovu Tichou noc a na závěr 
slavnostně opět za doprovodu 
trubky zazněla píseň Narodil 
se Kristus Pán. Jako obvykle 
při slavnostní mši na Boží hod 
vánoční jsme všichni zazpívali 
soubor vánočních písní z kan-
cionálu Splnilo se písmo svaté.
Při vstupu do našeho koste-
la nás mohlo překvapit nové 
umístění jesliček před bočním 
oltářem pod vánoční jedlič-
kou, kterou sami věřící zkráš-
lili vlastnoručně vyrobenými 
ozdobami. Každý tak nějakým 
dílem přispěl k vánoční výzdo-
bě kostela. Již v průběhu ad-
ventní doby nám papírové sto-
py směřující k hlavnímu oltáři 
připomínaly, kam celý advent-
ní čas vlastně cílí. Připravil 
je pro nás náš pan farář Ra-
fael Kaca a my jsme jen kaž-
dý za sebe umístili své stopy 
tak, aby nás dovedly k Váno-
cům. Ihned v předsíni kostela 

Advent a Vánoce v kostele svatého Prokopa

několik dnů připomínaly ra-
dostnou událost zavěšené sví-
tící hvězdy.
Chtěla bych poděkovat na-
šemu sboru a svému synovi 
za vzornou přípravu a prove-
dení zpívané bohoslužby. 

Ani letos jsme, bohužel, ne-
dokázali vlivem covidových 
opatření představit Živý bet-
lém. Samotné jeho provedení 
23. prosince by asi bylo bý-
valo již možné, ale celá pří-
prava této akce byla ztížena 

vysokou nemocností či ka-
ranténou účinkujících.
I v této neklidné době ale věř-
me, že příští rok se nám to 
podaří!  

Mgr. Zdeňka Řehoutová
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Závěr roku 2021 se opět táhl 
ve znamení protiepidemických 
opatření, což bylo velmi nepří-
znivé pro pořádání kulturních 
a hudebních akcí. Také většina 
hudebních vystoupení besed-
nické kapely Kašovanka byla 
v závěru roku zrušena. Jeden 
typ hudebních akcí jsme si však 
ani v takto nepříznivé situaci 
nemohli nechat ujít. Jednalo se 
o tradiční vánoční vytrubová-
ní a zpívání koled, na které se 
všichni každý rok velmi těšíme. 
Během adventu se nám podaři-
lo vyrazit s hudebními nástroji 
a vánoční náladou hned několi-
krát. Advent jsme zahájili krát-
kým hudebním vystoupením 
o první adventní neděli u vá-
nočního stromečku před radnicí.
V podvečer třetí adventní ne-
děle jsme vyrazili do besed-
nických ulic a na několika vy-
braných místech zahráli pár 
známých vánočních koled.

2021
1. adventní neděli zahrá-
la u stromečku Kašovanka, 
poté děti zarecitovaly bás-
ničku „Hvězdička stříbrná“ 
a za zvuku koled byl rozsví-
cen vánoční strom.

2. adventní neděli zazněly 
z rozhlasu koledy a vánoč-
ní lidové písně v podání hu-
dební skupiny Čechomor.

3. adventní neděli si lidé 
připomněli vánoční písně 
a koledy v podání zpěváků 
populární hudby a Divadla 
Semafor.

4. adventní neděli připravi-
la vánoční pásmo ZUŠ. 

23. 12. předminulé Vánoce 
připomenula rozhlasová re-
lace „Živý betlém“ a Kašo-
vanka zazpívala po Besed-
nici vánoční koledy.

Závěr roku se vydařil. Spolek 
Vltavín se zúčastnil venkov-
ní akce „Silvestrovské setká-
ní s Kašovankou před radni-
cí“. Po dlouhé době jsme se 
mohli potkat, zazpívat si, ale 
i zatancovat. Bylo to krásné 
rozloučení s rokem 2021. Ka-
šovanka opět dokázala vytvo-
řit skvělou náladu.
Nový rok nezačal nejlépe, 
pandemie v lednu ovládá 
společenský život. Únor již 
přináší lepší náladu do spo-
lečnosti a začíná se rozjíž-
dět kulturní dění. Členky 
Vltavínu se dávají do práce. 
První vlaštovkou byla pří-
prava na staročeskou kole-
du. Po roční pauze začíná-
me se zhotovováním růžiček 
na opravu klobouků a potom 
samozřejmě s pomocí při sa-
motné koledě. Paní starost-
ka koledníkům povolení dala 
a koledníci se tak mohli vy-
dat na koledu.

Vánoce s Kašovankou

Největší vánoční akce kape-
ly Kašovanka proběhla včet-
ně pěveckého doprovodu, a to 
v obcích Pořešínec a Malče 
dne 19. 12. 2021.
Na pár vánočních koled se 
nám podařilo do besednických 
ulic vyrazit také 23. 12. 2021.
Poslední den roku 2021 a pří-
chod roku nového jsme 
hned po rozvolnění pande-
mických opatření společně 

s besednickými občany osla-
vili před radnicí odpoledním 
silvestrovským hudebním vy-
stoupením, při kterém jsme se 
všichni velmi dobře pobavili.
Na závěr bychom rádi poděko-
vali všem besednickým obča-
nům, kteří se na pořádání vá-
nočních akcí podíleli a kteří 
tyto akce přišli podpořit svou 
účastí.
Členové kapely Kašovanka

Jiskřička naděje pro jaro?

Koledu doprovázela část 
kapely Netolička a býva-
lý koledník Milan Novot-
ný. U každého domu za-
tančili koledníci kolečko 
a pozvali večer do věneč-
ku. Koledníci, caperdi, 

dělostřelci a samozřejmě 
masky procházeli celou ves-
nicí. Poděkování patří všem, 
co se na koledě podíleli. Udr-
žování této tradice je oprav-
du krásný zvyk. I letos je 
z výtěžku koledy věnován 

finanční příspěvek kostelu 
sv. Prokopa.
Dne 13. 3. 2022 se v sále 
„U Martínků“ konal maškar-
ní karneval pro děti. Program 
a soutěže pro děti moderoval 
Josef Pepa Maxa. Věříme, že 
se nedělní odpoledne pro děti 
a rodiče vydařilo.
Covid-19 ustupuje a my dou-
fáme, že se budeme moci 
v plné síle vrátit k plnění na-
plánovaných akcí. A co nás 
čeká v brzké době? Pálení ča-
rodějnic a Den matek.
Bohužel nejsou jen dobré zprá-
vy. V pátek 21. 1. 2022 přišla 
smutná zpráva, že do heligon-
kářského nebe odešel zaklada-
tel a spoluorganizátor „Setkání 
heligonkářů“, pan Karel Císař. 
V pondělí 7. 2. 2022 ho násle-
dovala druhá legenda, pan Jan 
Komenda. Společně působili 
v duu Voraři a hráli spolu více 
jak 40 let. Čest jejich památce.

Jiřina Wernerová

Setkání heligonkářů 2019 - Karel Císař a Jan Komenda.
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V pátek odpoledne se sejdou všichni koledníci v hos-
podě, kde jsou oblékáni a ženami našíváni. Po oble-
čení a našití koledníků odcházejí rychtář s konšelem 
na radnici žádat pana starostu/paní starostku o povo-
lení koledy.

Po zaklepání vstoupí s pozdravem: 
„Pochválen buď Ježíš Kristus“.

Pak se ujme slova rychtář: 
„Vážená paní starostko naší obce, práva spravedlivé-
ho. Vzkazují vám naši kamarádi pozdrav a ptají se, 
zda byste nám dovolili do naší obce vstoupiti na sud 
nebo dva sudy piva koledovati, kdyby se vám potom 
podařilo mezi nás přijíti, abychom vám mohli dát při-
píti. Za všechny vám ručíme, jen za ty naše maškary 
ne, neboť ty, co do huby dostanou, to snědí a to, co 
na hubu dostanou, to si nechají. Proto vás ještě jednou 
o pěkné povolení prosíme.“

Staročeská koleda 2022
Starosta: 
„Povolení vám dávám a pobavit se přijdeme.“

Rychtář: 
„Děkujeme“ a načež se s konšelem otočí a zavýskají. 
Výskají celou cestu do hospody, což je symbol toho, že 
povolení dostali. Poté odjíždí koledovat do Malče.
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Zlomové období zimy nastá-
vá koncem října, kdy se posu-
ne čas o hodinu zpět a začne 
být brzy tma. Člověk, když 
přijede z práce, se již těž-
ko vypraví na delší procház-
ku do přírody. Proto nejhor-
ším obdobím zimy je listopad 
a prosinec. Dny 
jsou krátké, ponu-
ré, mlhavé a bez 
čelovky se v týdnu 
těžko na Kohout 
vypravíte.
I pro samotného člověka je 
většinou zimní období časem 
odpočinku. Mnoho lidí čeká 
na zimu s tím, že si odpočine, 
přečte pár hezkých knih nebo 
konečně dožene, co přes léto 
a podzim zanedbal.
Dříve byla zima v našich 
podmínkách podstatně tvrd-
ší. Již v listopadu napadl sníh 
a vydržel až do konce břez-
na. Teploty klesaly často pod 
– 10 stupňů a trvaly i několik 
týdnů. Dalo se chodit na běž-
kách nebo na sněžnicích 
po lese. Poslední roky bývají 
v okolí Kohouta zimy velice 
rozdílné a mírnější. Většinou 
se střídá období bez sněhu 
a období, kdy sníh napadne, 
ale rychle roztaje. I mrazi-
vých dnů ubývá.
Myslel jsem, že v zimním 
období hodně lidí chození 
na Kohout omezí, ale k vel-
kému překvapení, se přidalo 
mnoho lidí, i starších. A tak 
nás chodí na Kohout i z okol-
ních vsí, čím dál více. Výstu-
pový deník na vrcholu Ko-
houta se rychle plní podpisy, 
obrázky, vtipnými texty. Pro-
stě jak se říká, každý člověk 
má v sobě skrytou sílu do-
jít ke stanovenému cíli. Jen 
ji musí v sobě probudit, to 

Čtvero ročních období – Slepičí hory a okolí Kohouta.

Část 1. 
ZIMA

Barevný podzim pomalu končí. Vítr se prohání 
po kopcích a po lese, krade ze stromů poslední lis-
tí. Příroda se chystá k odpočinku. Dny se zkracují, 
noci přibývá, přichází zima. Začínají mlhavé, lec-
kdy inverzní ponuré dny, kdy, jak se říká, „bys ven 
ani psa nevyhnal“.

platí v každém věku, i když 
barevnost lesů není pro oči 
v zimě tak atraktivní. Přesto 
každý i zimní výstup na Ko-
hout má svoje kouzlo. Výhle-
dy na okolní lesy a do daleké 
krajiny jsou každý den jiné. 
Mnohdy výstupy ztěžuje sníh, 

ledovka, mlha nebo 
studený vítr, který se 
honí po kopcích, ale 
otrlého turistu to pře-
ce nepřekvapí. Přidá 

si jednu vrstvu oděvu, šálu, 
dobrou čepici a rukavice.
I zima má přece svoji krásu. 
Když jdete po čerstvě zasně-
žené nebo ojíněné lesní kra-
jině, sníh vám křupe pod no-
hama. Ve sněhu vidíte jen 
čerstvé stopy zvěře. Stromy 
se ohýbají pod tíhou sněhu, je 
to jako pohlazení na duši, pro-
stě krása. Když se k tomu ješ-
tě přidá trochu mrazu, sluníč-
ko a krásné výhledy z podhůří 
Kohouta do daleké okolní kra-
jiny, zapomenete na všechny 
strasti a problémy.
S blížícím se koncem roku 
přichází Vánoce. To je obdo-
bí, kdy je většinou i na Ko-
houtě rušno. Na Vánoce se 
vydáváte na vrchol Kohouta 
z tradice nebo si chcete jen 
zkrátit čekání na Štědrý ve-
čer. Na kopci si s ostatními 
popřejete hezké svátky a vy-
dáte se do svých domovů, 
kde na vás čeká bohatá štěd-
rovečerní večeře, stromeček 
s dárky a vánoční televizní 
pohádka. Je to pěkný čas.
Největší návštěvnost zažívá 
vrcholek Kohouta na silvest-
ra a na Nový rok. To na vr-
chol stoupají davy lidí. Tehdy 
máte šanci se potkat na vr-
cholu Kohouta i s lidmi, kte-
ré jste již dlouho neviděli. To 

jsou dny, kdy je na vrcholu 
opravdu veselo, slaví se, zpí-
vá se, pečou se buřty. 
Někdy jsou i chvíle, kdy se 
na vrchol ani nevejdete.
A pak se přehoupne rok a, jak 
se říká, „na Nový rok o slepi-
čí krok“ a už je veseleji. Noci 
se začínají zkracovat a světla 

pomalu přibývá. Každý zapo-
meneme na loňské rekordy 
ve výstupu na Kohout a za-
číná se zase od nuly. Hurá 
do dalších rekordů!
Zima má, jak jsem již říkal, 
i svoje výhody. Pokud si na-
plánujete výstup na Kohout, 
když je polojasno, a vydrží-
te nahoře na západ slunce, 
odměna vás nemine. Výhled 
do okolní daleké krajiny se 
zapadajícím sluncem je pří-
mo úchvatný. Zapadající 
slunce zbarví mraky a okolní 
kopce od růžové, až do sytě 
červené barvy. Jak se začí-
ná slunce skrývat za kop-
ce a přecházet jak se říká, 
na druhou polokouli, krajina 
začíná tmavnout a pomalu 
se snáší tma. Všechna krása 
najednou zmizí a je tu noc, 
všude zavládne až divné ti-
cho, jen občas z dálky slyšíte 
zaštěkat psa. Krásný pohled, 
který vřele doporučuji. Když 
se vám opravdu podaří tre-
fit krásný západ slunce, je to 
stejně úchvatné jako sledovat 
polární záři a nemusíte jezdit 
tak daleko do světa.

(Pokračování na straně 15)



15B ř e z e n  2 0 2 2 Turistika

Západ slunce skončil, máte 
příjemný pocit, jste dobře na-
laděni a najednou ejhle, ona je 
tma a Vy jste na kopci a musí-
te dolů. I já jsem byl poprvé 
tak uchvácen a nepřipraven, 
že jsem musel jít dolů potmě. 

Nebylo úplně příjemné jít 
tmavým lesem. Vaše oči slí-
dí po tmavém okolí, uši máte 
nastražené k prasknutí, kaž-
dý praskot, šelest, zvuk vní-
máte jinak a také čekáte, od-
kud na vás z křoví co vyskočí. 
Prostě si říkáte, už abych byl 
doma. Je to, jako když plníte 

bobříka odvahy, což většina 
z vás zná z mládí. 
Dnes již jsem na tyto situace 
plně připraven a západy slunce 
si plně užívám až do konce. Če-
lová svítilna to domů jistí. Jsou 
však i noci, kdy je sníh a sví-
tí jasně měsíc. To má potom 
i noční les svoji krásu. Měsíc 

vám svítí na cestu, třpytí se krás-
ně ve sněhu. Občas se vám po-
daří vyplašit i nějaké zvíře, to je 
pak stejně překvapené jako vy. 
Potom jen sledovat, kdo se bojí 
víc. To je hezké jít i bez světla.
Krajina Slepičích hor měla vždy 
svoje kouzlo, rozlehlé lesy, 
krásné skály, kameny zabalené 
mechem. Za poslední dva roky 
však zmizelo velké množství 
lesa. Krásné plochy jehličnaté-
ho, ale i listnatého lesa s mechy 
na kamenech ustupují a vznika-
jí holiny a paseky zarostlé tra-
vou, šlahouny z ostružin, kde 
dnes neprojde ani zvěř. To co 
se dříve kácelo týdny a měsíce, 
dnes trvá těžké lesní technice 
pouhé dny. Ta jede za každé-
ho počasí a projede i dříve ne-
dostupnými končinami lesa bez 
ohledu na to, jaké škody napá-
chá. Cena dřeva jde sice naho-
ru, lesy se vytěží. Ale co bude 
dále? A hlavně, z okolí Kohou-
ta mají všechny okolní vesnice 
pitnou vodu.

Ing. Miloš Sikyta
Přeji vám všem krásné
zimní turistické zážitky 
v okolí Kohouta.

(Dokončení ze strany 14)

Čtvero ročních období – Slepičí hory a okolí Kohouta.
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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

Besednický zpravodaj - Ev. číslo Ministerstva kultury ČR MK ČR E 23573. Vydavatel Městys Besednice, Náměstí 52, 382 81 Besednice, IČ: 00245798. 
Redakční rada: Ing. Alena Koukolová, Marie Brunová, Mgr. Věra Tampírová. Náklad 360 kusů. Polygrafický servis nakladatelství Typ.

Blahopřejeme spoluobčanům, kteří slaví 
narozeniny v měsíci březnu, dubnu a květnu
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Blahopřejeme

Kontakty

MUZEUM MĚSTYSE BESEDNICE

Expozice Plk. Vojtěch Smolík DFC
Od 1. května 2022 do 30. září 2022 
10.00-12.00 hodin – každé pondělí
Individuální návštěvy po telefonické dohodě
(JUDr. Jiří Císař tel.: 606 927 671)

  9. dubna Velikonoce – „Slepičí hody“
16. dubna Pašije – Slávek Klecandr – Kaple betlémská
30. dubna Pálení čarodějnic
30. dubna Stavění májky
květen Pietní akt u pomníku
  8. května Den matek 
28. května Kaple Betlémská – Noc kostelů
  4. června Dětský den
10. června Noc kostelů – Kaple betlémská
11. června 16. ročník Běh na Kohout
  5. července Památka Jana Husa – 
 koncert v Kapli betlémské
  9. července Fotbalový turnaj o pohár starostky 
 městyse Besednice v malé kopané
  9. července Pou	ová zábava
10. července Besednická pou	
10. července Poutní mše svatá od 11.00 hodin
16. července Memoriál Vratislava Nováka 
 v hasičském sportu
30. července Obecní slavnost s vystoupením kapely Babouci
 a večerní zábavou
27. srpna Besednický rybářský den
září 42. ročník Střeleckého memoriálu 
 Václava Papouška
září Běh Marunka
říjen Pietní akt u pomníku na hřbitově – 12.00 hodin 
říjen 41. ročník Setkání heligonkářů – 13.00 hodin
15. října  Díkůvzdání – koncert a bohoslužba 
 v Kapli betlémské
listopad Obecní bál
30. listopadu Rozsvícení vánočního stromu
10. prosince Moravská hvězda – slavnost s koncertem 
 v Kapli betlémské
23. prosince Živý betlém

Plán akcí na rok 2022

AKCE SPOZ
Celoročně - návštěvy u jubilantů a návštěvy v Domovech pro seniory 

Akce pro seniory
Beseda se seniory (duben)
Podzimní zájezd pro seniory (září)
Podzimní setkání seniorů (listopad)
Vánoční balíčky pro seniory (prosinec)

Další akce SPOZ
Den učitelů - přání s květinou (březen)
Zápis dětí do 1. třídy
Rozloučení s předškoláky a žáky 9. třídy (červen)

MLADÍ HASIČI – soutěže na rok 2022 – pohárovka
23. dubna Holubov
14. května Benešov
28. května Plamen – Kaplice
25. června Nová Ves
17. září  Brloh
24. září Besednice
  8. října Plamen – Velešín

Další akce:
květen okrsková soutěž
21.–24. července Setkání Mladých hasičů Besednice
25.–26. července voda mladší děti
25.–28. července voda starší děti
30. července noční soutěž Benešova Hora
26. srpna noční soutěž Omlenička


