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Ing. Alena Koukolová,
starostka městyse

R O Č N Í K

Slovo starostky

dovolte mi i nyní uvést tento 
besednický zpravodaj, který 
je opět plný zajímavostí. 
Na začátku 
vás seznámí-
me s dotační-
mi projekty, 
investičními 
akcemi/plány, 
podáme vám 
informace z radnice a ze ško-
ly a nakonec si můžete pře-
číst pár řádků o již konaných 
akcích. 
Rádi bychom vás i touto ces-
tou pozvali na akce další, 
které máme v plánovaném 
programu, který je nedílnou 
součástí tohoto zpravoda-
je. Doufáme tedy, že se vám 
bude zpravodaj líbit.
Dovolte mi popřát vám krásné 
prožití letních dní, hodně slu-
níčka a přeji dětem, aby si uži-
ly dvouměsíční prázdniny.

Vážení spoluobčané,

I letos se nám to povedlo...
Dotační programy

 opravu křížku nad vodojemem
 dotační titul Jihočeského kraje z programu Kulturní dědictví – dotace 50.000,- Kč

 vybudování mlatových cestiček na hřbitově
 program MAS – Program rozvoje venkova - dotace ve výši 90 % uznatelných výdajů

 veřejné osvětlení na náměstí
 dotační titul Jihočeského kraje z programu POV – přiděleno 194.000,- Kč

 atletické zázemí u ZŠ
 dotační titul MMR – dotace již potřetí nepřidělena

Na konci minulého roku a začátkem roku 2022 jsme podali čtyři žádosti 
na nejrůznější dotační programy. Jednalo se o podání žádostí na:

Akce samotné budou realizovány až v druhé polovině roku, samozřejmě vás budeme o jejich 
průběhu informovat.

Začátkem června proběhla dal-
ší fáze dotační akce 

Modernizace ZŠ a MŠ, 
a to sázení zeleně a pořízení la-
viček. Jak už všichni víte, této 
fázi předcházela moderniza-
ce sociálního zařízení, nákup 

schodolezu a byla pořízena 
mobilní učebna. 
Za pomoci paní učitelky Ji-
řiny Novákové, Radka Mil-
lera, Honzy Zemana a pra-
covníků technického úseku 
jsme vybraný prostor připra-
vili, zakoupili jsme okrasné 

keře a květiny a vysázeli 
je na zadní zahradě školy 
u bočního vchodu do jídel-
ny. Záhon s květinami byl 
doplněn kameny, které tvoří 
pravidelný celek. Doufáme, 
že se to návštěvníkům školy 
a hřiště bude líbit. 

Realizované akce, o kterých možná někteří nevíte

Připomínáme všem 
občanům svozový den 
pro objemný odpad.

SOBOTA 25. 6. 2022 
od 9:00 -11:00 hod 

před dvorem Vachlovec 
v Besednici.

Další svoz objemného 
odpadu je plánovaný 

na podzim 24. 9. 2022.

Splatnost místního 
poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 

je 30. 6. 2022.
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Nesmíme zapomenout vás informovat i o dění v naší části obce, 
a to v Malči. Začátkem jara jsme uskutečnili plánovanou

výstavbu kontejnerového stání. 

I letos se nám to povedlo…
Žáci a učitelé školy se mohou nyní těšit na 

vybudování chemické laboratoře a modernizaci 
jazykové učebny v budově. Tato poslední fáze dotační akce 
bude dokončena v srpnu.

V Malči...

Další realizované akce, o kterých možná někteří nevíte
Před týdnem jsme dokončili 

posilovací vodní zdroj zvaný „vrt Plachý“. 
Vrtná souprava se pro dostačující vydatnost provrtala až do hloub-
ky 70 m. Proběhly i potřebné laboratorní zkoušky. Pokud vše dob-
ře dopadne, můžeme zařadit tento nový zdroj do vodárenské sou-
stavy a zajistíme tím tak dostatek vody pro naše občany. 
Konečně dosáhneme toho, že budeme mít kvalitní vodu jen 
z „Kohouta“ a přestaneme využívat úpravnu vody směr Trhové 
Sviny, kde čerpaná voda obsahuje vysoký podíl manganu a voda 
musí být chemicky upravena.

Také nesmíme zapomenout na další vodohospodářskou stavbu, a to 

nový vodovod v části obce Samoty. 
Konkrétně se jedná o prodloužení vodovodu o 160 m realizované 
firmou ČEVAK s.r.o.

Konstrukci nám na zakázku vyrobil pan Josef Laštovička 
a za pomocí pracovníků městyse se instalovala na zpevněnou 
plochu na okraji obce. Nyní je tato část zkulturněná a uklizená. 

V květnu byla dokončena 

přestavba bývalé dětské ordinace na bytovou
jednotku, která slouží jako obecní byt. Nyní je zde dočasně 
ubytována ukrajinská rodina.
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Také se nám stal letos nepří-
jemný zážitek. V dobré a po-
hodové náladě postavili letos 
kluci z Malče opravdu krás-
ně nazdobenou májku, kterou 
svědomitě hlídali až do ranních 
hodin. Ale někdy kolem 6:00 
hodiny ráno došlo k jejímu po-
ražení. Neznámí mladí lidé se 
dopustili nevhodného chování 
a májku porazili. Je pravdou, že 
to bývá historickým zvykem, 
že si okolní vsi májky poráže-
jí, ale v tomto případě mohlo 
dojít k velkému neštěstí. Máj-
ka byla bez rozmyšlení pora-
žena a spadla na dráty elektric-
kého vedení, které bylo na dva 
dny přerušeno z důvodu jejich 
opravy. Dopadla asi dva metry 
od stojícího automobilu. Bylo 
velké štěstí, že se nikomu nic 
nestalo, a budeme doufat, že 
se už nic podobného příští rok 
opakovat nebude.

Jako každý rok se poslední den 
v dubnu tradičně staví máj. 
I z důvodu, že tento den vyšel 
na sobotu, čili bylo více času 
na přípravu, jsme se rozhodli 
máj postavit bez použití těžké 
techniky. Protože je to již něco 
kolem dvaceti let, co se napo-
sledy stavěl ručně, museli jsme 
vše řádně promyslet a včas 
připravit potřebný materiál 
ke zvedání. Mezi základní pa-
tří lana, pabuzy do párů dle ve-
likostí a ocelové žebříky. Dále 
jsme museli zabezpečit i do-
statečný počet lidí ke zvedání. 
Bylo jich zapotřebí kolem třice-
ti. Jako stavmistra jsme oslovili 
Frantu Sýkorů, který tuto důle-
žitou činnost vykonával v mi-
nulosti. Jako máj jsme vybrali 
štíhlý smrk o délce 24 metrů. 
Jako každý rok jsme ho dosta-
li od Lesů obcí Trhové Sviny 
a Besednice, s. r.o., za což chce-
me samozřejmě poděkovat. 

Májka v Malči letos nestála ani do konce května

Při stavění máje se ukázali naši silní chlapi.
Obešli se bez těžké techniky

Po oloupání, ořezání, nazdobe-
ní a připravení materiálu ke sta-
vění se stavmistr chopil své 
funkce a za nějakých padesát 
minut byl máj bez větších pro-
blémů nahoře. Hlavním cílem 

bylo ukázat, že jde stavět máj 
i po staru a myslím, že to byla 
pěkná ukázka i pro ty mladší, 
kteří to ještě možná nikdy ne-
viděli. Do budoucna bychom 
chtěli v tomto způsobu stavění 

pokračovat, protože si myslím, 
že to má něco do sebe a večer 
při hlídání si všichni můžou 
říct, že odvedli kus dobré práce.

Karel Šafránek, 
velitel SDH Besednice
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Od doby, kdy jsem psala minulý příspěvek do zpravodaje, neuply-
nulo mnoho dní, a přesto se ve škole stalo spoustu nového.
Ať už hezkého, tak toho, co nás nepotěšilo. Mezi takové události 
patří poškození okna tělocvičny zvenku, či podobná událost na bu-
dově Na Kopci. Věřím, že je to již za námi a čekají nás samé pří-
jemné záležitosti. A to ať červnové akce pro žáky a děti ve škol-
ce, tak i dlouho očekávané prázdniny. Ve škole budou realizovány 
drobné opravné práce či rekonstrukce učeben a kabinetů.
Druhé pololetí, které nám nyní končí, můžeme již konečně nazvat 
„běžným“ – výuka už nebyla jen online za monitory počítačů, ale 
žáci docházeli do školy. Díky tomu byly možné aktivity, na kte-
ré jsme tak dlouho čekali – exkurze, výlety, soutěže. A že jich 
bylo! O všech informujeme na webových stránkách, skutečně ne-
lze v jednom krátkém textu zmínit všechny, namátkou vybírám:

Čekají nás již jen samé příjemné zážitky

Oslava Dne dětí u nás letos proběhla netradičně - pedagogové 
školy vypsali dílničky, na které se žáci mohli přihlásit a užít si 
tak den dle svého zájmu. Nabízelo se tak například tvoření (kera-
mika, přírodní kosmetika), kultura (lidové tradice Doudlebska), 
sport (florbal, základy turistiky) či hraní s roboty.
Žáci se zúčastnili několika soutěží, v mnoha z nich uspěli. Ve vý-
tvarné soutěži Lesů ČR se dvě žákyně umístily v krajském kole 
na čelních místech, a tak si mohly užít slavnostního vyhodnocení 
v Českých Budějovicích.
Krajského kola se účastnil i náš tým mladých cyklistů – po po-
stupu z okresního kola odcestovali do Tábora a ukázali své umění 
nejen v jízdě na kole, ale i zdravovědě a znalostech dopravních 
předpisů.
Co nás také velmi potěšilo, byly výsledky našich recitátorů. Ně-
kolik z nich se účastnilo okresního kola a jedna žákyně 2. stupně 
postoupila do krajského kola.
Svůj tým jsme měli i na robotické soutěži v Praze – jak sami 
říkají, nejeli zvítězit, ale zjistit, jaké jsou požadavky a novinky 
v této oblasti.
Soutěžili jsme i na Lipně v závodech „dračích lodí“. O tuto akci 
byl u nás obrovský zájem, vypravili jsme celý autobus a zajisti-
li tak posádku dvou lodí. Starší z nich, Vodní draci, vybojovali 
krásné 3. místo.
V minulém článku jsem vás informovala o možnosti doučování. 
I pro příští pololetí tuto možnost pro žáky připravujeme, stej-
ně jako odpolední aktivity, o kterých budeme rodiče informovat 
prostřednictvím webových stránek či e-mailů. Bude pokračovat 
i spolupráce se ZUŠ Trhové Sviny zejména v oblasti výuky hry 
na hudební nástroj a zpěvu.

 Kurz bruslení pro 1. stupeň
 Kurz lyžování pro 2. stupeň
  Návštěva místní knihovny 

(1. stupeň)
 Den dopravní výchovy
 Výstava pokojových květin
  Projektový den v SOŠ 

Velešín (2. stupeň)
 Projektový den příroda 

a voda (celá škola)
 Ukázka tažných psů
 Exkurze do ZOO Praha 

(2. stupeň)

 Exkurze a výlet Praha 
(Centrum současného umění 
DOX)

 EDUSTEM – 
projekt Mikroskopování 
(1. stupeň) 
a Chemie zábavně 
(2. stupeň)

 Dračí lodě Lipno 
 Ukázka práce včelařů
 Exkurze Lesnická škola 

v Písku
 Oslava dne dětí

V měsíci červnu čeká většinu tříd školní výlet a deváťáky pak 
také slavnostní zakončení jejich školní docházky formou setkání 
s paní starostkou v obřadní síni na radnici.
Přeji všem čtenářům krásné letní měsíce, dětem prázdniny dle je-
jich představ a těším se na to, co přinese nový školní rok.

Ing. Eva Tomášková, ředitelka školy
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Dne 10. března 2022 na naší 
škole proběhlo Školní kolo re-
citační soutěže. Přihlásilo se 32 
recitátorů, kteří se se svými vy-
učujícími svědomitě připravili. 
Děti přednesly buď poezii, nebo 
prozaický text.
Porota (E. Tomášková, K. Čer-
ná a Z. Řehoutová) pak hod-
notila u jednotlivých výkonů 
správnou výslovnost, schopnost 
kontaktu s publikem, tempo od-
povídající tématu a pocitu i oso-
bité uchopení textu.
Po dlouhé odmlce konání tako-
vých akcí děti předvedly skvě-
lé výkony a ty, které dokázaly 
porotu nejvíce oslovit, získaly 
pěkné ceny a některé i postup 
do Okresního kola Přehlídky 
dětské recitace v Českém Krum-
lově, které se konalo 25. března. 
Do Okresního kola byli mezi 
dětmi na prvních třech místech 
vybráni: Sára Tycová, Nela 
Leitgebová, Petr Jílek a Nicol 
Němcová. V Českém Krumlově 
v DDM se děti zúčastnily i Dra-
matické dílny pro recitátory. Ani 
jeden z našich recitátorů nezůstal 
bez povšimnutí, tři získali čestná 
uznání a cenu v podobě pouka-
zu na výběr knihy. N. Němco-
vá pak postoupila do Krajského 

I ve školním roce 2022/2023 
bude pokračovat výuka hu-
debního oboru na pracoviš-
ti v Besednici s nabídkou 
různých studijních zaměře-
ní. Konkrétně se jedná o hru 
na klavír, kytaru, saxofon, 
zobcovou flétnu a výuku só-
lového zpěvu. Složení pe-
dagogického sboru zůsta-
ne v porovnání s končícím 
školním rokem beze změn. 
Sólový zpěv bude vyučovat 
paní Blanka Janová, DiS., 
hru na klavír paní Anna 
Vrublová DiS., hru na kyta-
ru pan Mgr. Marcel Neckář 
Ph.D. a hru na dechové nástro-
je paní Zdeňka Podroužková. 

Mladí recitátoři uspěli v soutěžích

kola Přehlídky dětské recitace. 
To se uskutečnilo 28. dubna 
2022 rovněž v Českém Krum-
lově v krásném prostředí Pro-
kyšova sálu na nádvoří Prela-
tury. Do celostátního kola jsme 

již nepostoupili, ale strávili 
jsme hezký den poslechem tex-
tů ostatních soutěžících, naše 
recitátorka získala i zajímavé 
pozvánky a vstupenky, např. 
do Domu loutek, do Art centra 

Egona Schieleho, společně jsme 
mohli rovněž navštívit prosto-
ry Městské knihovny v Českém 
Krumlově.
       Mgr. Zdeňka Řehoutová, 
       organizátor soutěže

Také v Besednici lze poskytovat umělecké vzdělávání

Případní zájemci o vzdělává-
ní na naší základní umělec-
ké škole si mohou na webo-
vých stránkách https://www.
zustsviny.cz/evidencni-listek 

vyplnit evidenční lístek zá-
jemce o vzdělávání, čímž bu-
dou zařazeni mezi uchazeče 
a v případě volné vzdělávací 
kapacity dostanou od vedení 

školy informace o přijíma-
cím řízení. Bližší informace 
o vzdělávací nabídce a čin-
nosti školy je možné zís-
kat na webových stránkách 
www.zustsviny.cz.
Jsme velice rádi, že můžeme 
v Besednici poskytovat umě-
lecké vzdělávání a děkujeme 
za spolupráci ZŠ a MŠ Be-
sednice a městysu Besednice, 
které nám v naší činnosti po-
máhají a poskytují potřebné 
zázemí.

Kolektiv zaměstnanců 
ZUŠ F. Pišingera, 
Trhové Sviny, 
pracoviště Besednice



6 Č í s l o  3 9Mateřská škola

Opět k nám zavítalo jaro, bře-
zen - měsíc knihy. Se škol-
kou jsme navštívili knihovnu. 
Místní knihovnice, paní Von-
torová, měla pro děti připra-
ven krásný program. Na závěr 
si děti vybraly knihu a zapůj-
čily si ji do školky na odpo-
lední čtení. V tomto měsíci 
nás překvapili „řečtí bohové“, 
které představovali žáci 6. tří-
dy, dětem se moc líbili. Na-
vštívili jsme s dětmi výsta-
vu obrazů Daniela Bechera, 
ta se konala v obřadní síni 
na radnici v Besednici. Škol-
ka se zúčastnila Světového dne 
na podporu Downova syndro-
mu, kdy si děti vzaly každou 
ponožku jinou. V tomto mě-
síci byly odeslány výtvarné 

Pořádáme akce nejen krásné, ale i poučné

práce do soutěže Lesy a pří-
roda kolem nás. Jedno dítě 
z naší školky se úspěšně se 
svým obrázkem umístilo mezi 
třemi nejlepšími dětmi z růz-
ných školek. K Velikonocům 

si letos děti vyrobily beránky 
a jiné výrobky s velikonočním 
motivem z keramiky.
Děti ze třídy Sluníček vy-
stoupily s přednesem básni-
ček a písniček při příležitosti 

Setkání seniorů v Besednici. 
Opět k nám na školní hřiště 
zavítali členové SDH. Děti si 
vyzkoušely stříkání z hadice 
a prohlédly si hasičskou tech-
niku. Na konci měsíce dubna 
jsme společně se školou uspo-
řádali čarodějnický den plný 
zábavných úkolů. Tento den 
si všechny děti náramně užily. 
Na svátek maminek vyráběly 
děti přáníčka, která se rozda-
la maminkám a babičkám při 
oslavě Dne matek v sále Hos-
tince U Martínků. Děti také 
přednesly básničky a zazpíva-
ly všem pro radost.
V projektu „Staň se hrdinou“ 
nás navštívila lektorka, která 
děti učila bezpečnosti a první 
pomoci. Ukázala dětem ply-
šovou hračku, kterou použí-
vají záchranáři v sanitce pro 
uklidnění zraněných dětí. Ně-
které děti podstoupily ve škol-
ce vyšetření zraku z projek-
tu „Koukají na nás správně?“ 
Zájem byl veliký a příští rok 
si to jistě zopakujeme. V květ-
nu školka zavítala k místní-
mu uměleckému kováři, ten 
dětem názorně ukázal práci 
s ohněm a železem. Všichni si 
vyzkoušeli jeho práci. Za od-
měnu jsme dostali podkovičku 
pro štěstí. Krásný program pro 
školku na Den včel připravi-
la paní Janová. Dětem ukáza-
la podrobně život včel a práci 
včelaře. Na Den dětí mateřská 
škola připravila stezku plnou 
úkolů a zábavy, které se mohli 
zúčastnit i jiné děti. Na konci 
stezky čekaly na děti medai-
le a závěrečné opékání buřtů. 
V tomto čtvrtletí probíhal kul-
turní divadelní program, který 
byl nejen krásný, ale i poučný.
Ke konci školního roku 24. 6. 
2022 se v 16.00 hodin chystá 
závěrečná besídka s pasová-
ním předškoláků na školáky. 
Jste všichni srdečně zváni.
Děkujeme všem, kteří zpes-
třili dětem tento školní rok 
2021/2022.

Zdeňka a Jiřka,
učitelky z MŠ Besednice
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Ve čtvrtek 2. června začal další ročník soutěže Hýbeme se hez-
ky česky s Penny. V loňském roce jsme v našem mikroregionu 
zvítězili a získali pro školní florbal 15.000 Kč.

Chtěla bych Vás požádat o on-line hlasování i letos.

Tým ZŠ a MŠ Besednice - Kohouti Besednice
Hlasování je od 2. 6. 2022 do 29. 6. 2022!!! To je tento měsíc.
Odkaz: 
https://www.hybemesehezkycesky.cz/?region_id=3&_fid=exlf 

Léto klepe na dveře a děti už 
se těší na prázdniny. Po de-
setiměsíční práci ve škole 
si pořádný odpočinek určitě 
zaslouží.
Nyní, na konci školního roku, 
je pro děti v družině obzvláš-
tě důležitá relaxace po nároč-
ném dopoledni ve školních 
lavicích.
Nabídka aktivit je pestrá, děti 
mají možnost si podle svého 
zájmu vybrat, co je baví.
K nejoblíbenějším činnostem 
ve třídě patří konstruktivní 
hry, volná kresba a malba, prá-
ce s modelínou a tvoření z pa-
píru, kde děti uplatňují vlast-
ní fantazii a kreativitu. Také si 
velice rády zatancují při oblí-
bených písničkách. Diskotéku 
s písničkami na přání plánu-
jeme i na Den dětí. Prioritou 
je čas strávený venku na čers-
tvém vzduchu, kde mohou děti 
dostatečně vybít svou ener-
gii. Velikou radost měly, když 
mohly začít využívat venkov-
ní trampolínu. Další oblíbe-
nou pohybovou aktivitou jsou 
míčové hry, zejména pak vy-
bíjená. Pro děvčata je velice 
atraktivní cvičení se stuhami. 
Děti také rády kreslí křídami 
na venkovní tabule.
K pravidelným činnostem prv-
ního oddělení patří tvoření 
v rámci úterní výtvarné dílnič-
ky. Nejoblíbenějšími tématy 
pro děti jsou zvířátka, příroda 
v různých ročních obdobích, 
vánoční a velikonoční moti-
vy, Halloween a Čarodějni-
ce. S velikou chutí se pustily 

Dále ještě je možnost získat další hlasy pomocí pohybové akti-
vity „Přidat pohyb“.
Kliknutím na „Přidat pohyb“ můžete podpořit tým či klub vy-
plněním svého e-mailu a zadáním počtu ušlých nebo uběhlých 
kilometrů. Snímek hodinek nebo telefonu je dobrovolný. Takto 
je možné hlasovat vždy 1x denně z jedné IP adresy.

Díky za podporu naší besednické školy 
Bc. Jana Záhorková

Hýbeme se hezky česky s Penny

Děti si mohou vybrat z bohaté nabídky činností 

také do vyrábění kytiček pro 
maminky a babičky ke Dni 
matek. Práce dětí prezentu-
jeme na výstavkách ve třídě 
a na stránkách naší školy.
I děti z druhého oddělení se 
věnují mnoha aktivitám. Na-
příklad si vyzkoušely zajíma-
vou a náročnou činnost, kdy 
po vzoru handicapovaných 
malířů malovaly obrázky pu-
sou nebo nohou. Ke Dni Země 

vytvořily projekt upozorňující 
na znepokojivé znečištění moří 
a oceánů. Práce je k vidění 
na chodbě ZŠ a na webu školy. 
Děti také celý rok sbíraly body 
za různé činnosti do „družino-
vého průkazu“. Vyhlášením 
výsledků byla ve druhém od-
dělení ukončena oblíbená ce-
loroční hra „Sbírání bobříků“. 
Aktivity se dotýkaly mnoha 
oblastí, jako je sport, výtvarná 

činnost, příroda, český jazyk, 
matematika nebo naše země. 
Pochvalu si zaslouží nejen ví-
tězové, ale i ostatní účastníci, 
kteří dosáhli velice pěkných 
výsledků.
Krásné léto plné sluníčka 
všem přejí děti ze školní druži-
ny a paní vychovatelky 

Alena Blechová 
a Štěpánka Hosenseidlová



8 Č í s l o  3 9Hasiči

Základním stavebním kamenem 
hasičského sportu jsou bezespo-
ru okrskové soutěže, které v jar-
ních měsících probíhají po celé 
České republice a účastní se jich 
všechny sbory dobrovolných 
hasičů. Okrskovou soutěž pro 
náš okrsek, do kterého mimo 
našeho sboru patří také SDH 
Soběnov, SDH Pořešín, SDH 
Rozpoutí, SDH Netřebice, SDH 
Zvíkov, pořádá pravidelně kaž-
dý rok vždy jeden z těchto člen-
ských sborů. Letošní rok je pro 
nás významný tím, že pořádání 
okreskové soutěže vyšlo po pěti 
letech právě na náš sbor.
Okrsková soutěž se uskuteč-
nila dne 7. 5. 2022 na fotbalo-
vém hřišti za základní školou. 
Náš původní záměr na zorgani-
zování všech potřebných disci-
plín nám bohužel překazila ne-
přízeň počasí, kdy téměř celý 
den propršelo, a proto mohl 

Okrsková soutěž v požárním sportu 2022 
v Besednici propršela, ale účel splnila

proběhnout pouze požární 
útok nezbytný pro vyhodnoce-
ní okrskové soutěže. Ale i přes 
nepříznivé počasí bylo oprav-
du na co se koukat a milovníci 
požárního sportu si zajisté při-
šli na své. Soutěžilo se v pěti 
klasických kategoriích - muži, 
ženy, přípravka, mladší žáci, 
starší žáci. Besednický sbor 
měl svá želízka v ohni hned 
ve čtyřech z nich. Počty sou-
těžních družstev v jednotlivých 
kategoriích byly následující:

Přípravka 2 družstva
Mladší žáci 7 družstev
Starší žáci 4 družstva
Muži 6 družstev
Ženy 3 družstva

Jsme velmi rádi, že se i v naší 
obci hasičský sport těší veli-
ké oblibě a že naše sportovní 
družstva dokážou držet krok se 
svými soupeři.

Závěrem bychom rádi po-
děkovali těm, kteří se přišli 
na okrskovou soutěž podívat 

a podpořili tak nejen náš sbor, 
ale i samotný hasičský sport.

Pavel Šimák, starosta sboru



Bícová. Rovněž i jim patří velký 
dík za to, s jakou trpělivostí se 
dětem věnovaly.
Po celou dobu se všichni ná-
vštěvníci dětského dne mohli 
občerstvit ve stánku SDH Be-
sednice a podpořit tak jejich 
činnost.
Počasí bylo nepředvídatelné, 
ale nakonec se vše vydařilo 
a stihlo v proluce mezi dvě-
ma bouřkami. Myslím, že le-
tošní ročník se povedl na jed-
ničku a že jsme si ho všichni, 
děti i pořadatelé, báječně uži-
li. I proto doufám, že příští rok 
tradici neporušíme a znovu 
se nám povede naše nejmenší 
a dorost překvapit hezkým od-
polednem plným zábavy.
Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se na letošním dni 
pro děti podíleli, pomohli s jeho 
hladkým průběhem a které jsem 
nejmenovala výše: zastupitel-
kám Radce Smolíkové a Zdeň-
ce Řehoutové (a její mamince), 
Karlu Šafránkovi, Honzovi Sy-
rovátků a dalším členům SDH 
Besednice (nejmenuji, abych 
na někoho nezapomněla), Pet-
ře Smolenové a firmě Madeta 
za sponzorský dar do tomboly 
a v neposlední řadě své rodině 
– manželovi za výrobu propriet 
k soutěžím a celkovou pomoc 
s organizací a dětem za výběr 
cen do tomboly.

Hezké léto všem.
Ing. Michaela Novotná
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V sobotu 4. června 2022 se již 
počtvrté konal Dětský den v Be-
sednici. Akce, kterou každo-
ročně spolupořádá městys Be-
sednice a místní členové SDH 
Besednice, má rok od roku větší 
oblibu a větší návštěvnost. Le-
tošní odpoledne plné zábavy ne-
jen pro děti se opravdu vydařilo 
a účast malých dětí i dospělých 
byla velká. Odhadem dorazilo 
na 100 dětí.
Dětský den jsme zahájili ve 14 
hodin úvodním pozdravem, 
v němž byly děti seznámeny 
s programem celého odpoled-
ne. Hlavním tématem letošního 
ročníku bylo úkolové vyplňo-
vání tajenky. Děti při přícho-
du obdržely soutěžní kartičky 
s tajenkou, kterou postupně vy-
plňovaly u jednotlivých stano-
višť. Za dobře zvládnutý úkol 
dostaly razítko s jedním písme-
nem tajenky a sladkou odměnu. 
Musely tak postupně porazit 
„děravého šaška“, doválet pivní 
sudy do cíle, absolvovat hasič-
skou překážkovou dráhu, rozto-
čit požární hadici a trefit se s ní 
do branky nebo vyplnit pra-
covní list s tématikou integro-
vaného záchranného systému. 
V rámci posledního úkolu si 
děti vyzkoušely, jak se týmově 
zachovat v krizové situaci a jak 
ošetřit a přepravit zraněného 
na nosítkách pod odborným 
vedením Martina Řehouta ml. 
a jeho kolegy z SDH Velešín. 
Tímto bych oběma chtěla moc 
poděkovat za pěkné a hlav-
ně přínosné zpestření úkolové 
stezky. Po absolvování všech 
úkolů a správném doplnění ta-
jenky si mohly děti zatočit ko-
lem štěstí a vybrat si odměnu 
v podobě hračky, plaveckých 
pomůcek. Ty šťastnější obdrže-
ly i VIP cenu (chytré hodinky, 
rádio, fitness náramky).
Jako každý rok, i letos, jsme 
využili spolupráce s Ing. Ja-
bůrkem z Českých Budějovic, 
který pro děti zajistil nafuko-
vací atrakce, zastřešení a ozvu-
čení celé akce. Děti si tak 
v průběhu celého odpoledne 

Dětský den v Besednici se vydařil

mohly zaskákat na velkém 
skákacím hradu s nafukova-
cí skluzavkou, mohly využít 
krytou Nerf arénu a zastřílet si 
proti sobě v tříčlenných druž-
stvech Nerf pistolemi. Pro ty, 
co rádi tančí, byla připravena 
diskotéka, která byla zpestře-
na bublinkovým dělem. Ne-
plánovaně došlo i k tanečnímu 

vystoupení holčiček a slečen, 
které trénuje Šárka Kleinová, 
což všichni přítomní odměnili 
velkým potleskem.
V průběhu odpoledne si moh-
ly tvořivé děti vyrobit vlastní 
šperky nebo namalovat obrá-
zek v tvořivé dílničce u Martiny 
Šindelířové, které po celou dobu 
pomáhala naše zdravotnice, Eva 
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Slepičí hody s velikonočními 
trhy ovládly v sobotu 9. dub-
na odpoledne sál Hostince 
U Martínků v Besednici. Na-
bízené zboží dýchalo jarem 
a Velikonocemi.
Nabídka byla pestrá - od knih, 
přes sazeničky, po keramiku, 
šité výrobky a spoustu dobrot 
z vajíček na rozmanité způso-
by, po kterých se jen zaprášilo.
Nechyběla tvořivá dílnička, 
ale i různá vystoupení. Krásný-
mi písničkami divákům odpo-
ledne zpestřil hudební soubor 
Kohoutek. Taneční vystoupení 
si pro diváky připravil taneční 
soubor Kohoutek.
Jeden koutek sálu zabrala ka-
várnička s velikonočními po-
chutinami. V nabídce byla 
i výborná káva. Ochutnat bylo 
možné také vína z vinařství 
Kubík nebo si zakoupit domá-
cí vajíčka a mazanec. Mazan-
ců bude potřeba upéct na příští 

Po koronavirové pauze jsme 
opět vzali do ruky florbalo-
vé hole a zaplnili tělocvičnu. 
Od září probíhají florbalové 
tréninky pro starší žáky každé 
pondělí, pro mladší a nejmen-
ší pak v pátek. Hlavním cí-
lem florbalového kroužku je 

Slepičí hody s velikonočními trhy byly veselé,
tvořivé a dobroty jedinečné

rok více, protože zmizely hned 
v samotném začátku akce.
První ročník Slepičích hodů byl 

Florbal rozvíjí přátelské vztahy a soutěživost
seznámit děti se sportem, naučit 
je základní pohybové a florba-
lové dovednosti - práci s florba-
lovou holí a míčkem, vnímání 
kolektivní hry, základní pravi-
dla florbalu atd. Na kroužku je 
kladen důraz na sportování pro 
zdraví, rozvíjíme také přátelské 

vztahy a zdravou soutěživost. 
Florbal pro děti by měl být 
o zábavě a o budování kladné-
ho vztahu ke sportu obecně. 
Starší florbalisté z Kohoutku se 
tento rok dočkali nových dre-
sů. Za finanční pomoc bychom 
rádi poděkovali všem, kteří 

nám na dresy přispěli. 16. červ-
na nás čeká florbalové odpoled-
ne. Florbalisté Kohoutku budou 
v týmech, které se na místě roz-
losují, soutěžit o putovní pohár. 
Těšíme se na odpoledne plné 
sportovních zážitků!

Mgr. Irena Hubená

velmi povedený. Těšit se tak 
určitě můžete na druhý ročník. 
A aby čekání nebylo tak dlouhé, 

v prosinci pro vás Spolek Ko-
houtek chystá trhy s vánoční te-
matikou.   Mgr. Irena Hubená
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Na první jarní den přišli 
do knihovny žáci 4. třídy se 
svou třídní učitelkou Kateřinou 
Černou. Byli seznámeni s tím, 
jak se v knihovně půjčuje a jaké 
je rozdělení knižního fondu. 
Pak už se snažili přijít na všech-
ny testy a kvízy, které jsem si 
pro ně připravila. Nechybělo 
ani čtení, které ještě některým 
dětem dělá potíže. Po dvou ho-
dinách jsme se rozloučili spo-
lečně zazpívanými písničkami, 
bylo to moc hezké setkání.
Dne 28. března se v obřadní 
síni předávalo ocenění Čtenář 
roku. Tradičně v březnu, mě-
síci knihy a čtenáře, vyhodno-
cujeme nejlepší čtenáře roku. 
Letos bylo setkání jubilejní 
– desáté. Nejlepším čtenářem 
roku 2021 se stala paní Zdeňka 
Jirkalová. Není překvapivé, že 
už toto ocenění přebrala deset-
krát. Od začátku vzniku soutě-
že má nejvíce výpůjček, vyu-
žívá i dalších služeb knihovny 
a je knihovně věrná. Tvrdí, že 
na ně není sama, ale manžel si 
vybírá většinou literaturu fak-
tu, a to je tak pětina z celko-
vého počtu 135 vypůjčených 
knih. Na druhém místě převza-
la z rukou starostky cenu paní 
Jiřina Levá za 93 přečtených 
knih a za muže obdržel cenu 
pan Petr Levý za 75 vypůjče-
ných titulů. Stinnou stránkou 
této akce je, že letos poprvé ne-
byla udělena cena pro děti. Ni-
kdo z dětí nedosáhl ani na 15 
výpůjček. Nejčtenějšími tituly 
byly: Lázeňská kůra od Ivanky 
Deváté, Nebezpečné vyhlídky 
od Lindy Howardové a Šik-
mý kostel od Karen Lednické. 
Slavnostní chvíli nám zpestři-
la, také již tradičně, paní Hana 
Červinková ukázkou z knihy 
Povídky od Zdeňka Svěrá-
ka a soubor děti ze ZŠ svými 
písničkami pod vedením paní 
Markéty Kučerové.
Ve středu 1. června jsme pro-
žili s osmi dětmi již čtrnác-
tou pohádkovou noc. Noc 

Cenu Čtenář roku má již podesáté stejnou 
vítězku. Děti zaujal Andersen

s Andersenem je akce na pod-
poru dětského čtenářství a koná 
se vždy u příležitosti výročí 
narození dánského pohádkáře. 
Povídali jsme si o Anderseno-
vi a pak kvízovali s pohádko-
vými postavami. K ručnímu 
tvoření jsme použili toaletní 

trubičky. Děti vymýšlely a tvo-
řily různá zvířátka nebo raketu. 
Protože celé odpoledne pršelo, 
nemohla se provést večerní vý-
prava. Náhradou byla návštěva 
radnice, kde probíhala výstava 
obrazů. Po prohlídce děti pro-
zkoumávaly chodby. V nich 

byly uschovány žádoucí obál-
ky s hádankami. V knihovně 
pak dávaly dohromady tajen-
ku. Spát se jim ještě nechtě-
lo, tak sestavovaly pohádkové 
obrázky. Na spaní po přípravě 
a rozložení spacáků také došlo. 
Poslouchaly příběh Bill Mad-
lafousek na prázdninách, z CD 
jim četl Oldřich Kaiser. Ráno si 
už jen sbalily a nasnídaly se.
V pondělí 13. dubna proběhla 
zdravotní přednáška O bylin-
kách a mastičkách. Přednášel lá-
zeňský lektor a bylinkář pan Ka-
rel Štenbaur. Dozvěděli jsme se, 
jak působí různé bylinky na bo-
lesti pohybového aparátu člově-
ka, kterým se vyhýbat, čím posí-
lit imunitní systém.
12. ročník výtvarné soutěže 
Lesy a příroda kolem nás má 
své vyhodnocení. Vyhlásily 
ho Lesy ČR, Jihočeská vědec-
ká knihovna v ČB, Jihočeská 
ZOO a další organizace. Od-
borná komise vybrala z Besed-
nice Antonína Hanzala z MŠ, 
ze 3. třídy Deboru Van Driesten 
a z 5. třídy Markétu Šedivou. 
Všem gratulujeme a své ceny si 
slavnostně vyzvednou 7. červ-
na v Jihočeské vědecké knihov-
ně v Českých Budějovicích.
V příštím zpravodaji se do-
čtete o besedě Jana Šimánka 
a o pasování prvňáčků.

Libuše Vontorová,
knihovnice
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Členky SPOZ Besednice k dnešnímu dni navštívily s přáním 
a dárkem 63 jubilantů. Konečně se situace kolem epidemie Co-
vid-19 ustálila a mohly jsme začít znova rozvíjet svou činnost.

 Manželům Jiřině a Petrovi Levým jsme dodatečně popřály 
ke zlaté svatbě. Výročí bylo již v listopadu loňského roku, ale 
dozvěděly jsme se o něm až na základě výzvy ve zpravodaji.
Další návštěva a přání se týkaly smaragdové svatby manželů He-
leny a Josefa Zemanových a zlaté svatby manželů Olgy a Jana 
Čutkových. Ještě jednou všem blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a dlouhá léta v kruhu rodinném.

 Manželé mohou výročí svateb znovu oslavit v opravené ob-
řadní síni na radnici. Je hezké, že v této době, kdy se běžně neu-
zavírají sňatky, oslavují manželské páry takováto výročí. Protože 
ne všichni občané měli svatbu v naší obci, nadále připomínáme, 
nezapomeňte se přihlásit.

 2. 2. 2022 se dožil pan Bohumil Veselý krásného jubilea - 95 
let. Děti mu k tomu výročí složily i pěknou báseň. Je hezké, jak 
se rodiny starají o své rodiče a nezapomínají na tyto jejich osla-
vy. Ještě jednou blahopřejeme.

 Ke Dni učitelů jsme poděkovaly učitelskému sboru ZŠ a MŠ, 
květinou ženám, malým dárkem mužům a taktéž personálu ško-
ly za práci s našimi dětmi. Nezapomněly jsme ani na pedagogy, 
kteří již ve škole a školce neučí.

 10. 4. 2022 jsme uspořádaly Besedu pro seniory. Kulturní 
vystoupení, jako tradičně, moc hezky předvedly děti mateřské 
školy pod vedením svých paní učitelek. Druhou část programu 
vyplnila tradičně kapela Kašovanka. Za to mají poděkování ne-
jen naše, ale jistě i dalších účastníků besedy. I když účast neby-
la taková jako u té poslední besedy, všichni se pobavili a jistě 
si popovídali o všem, co vše prožili za ty doby minulé, kdy vše 
ustrnulo.

Akce SPOZ jsou ve znamení úcty a vážnosti

Bohužel jsou i smutné chvíle. Navždy odešlo i několik našich spo-
luobčanů, se kterými jsme se rozloučily květinou. Navštěvovaly 
jsme i naše občany v domovech pro seniory. Poslední návštěva 
proběhla u paní Kristýny Trajerové týden před jejím úmrtím.

Nyní jsme připravily zájezd pro seniory na 10. 6. 2022, ale o tom 
až příště. Přejeme všem krásné léto.

Za členky SPOZ Milena Doubravská
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Dne 10. dubna 2022 pořádal 
SPOZ setkání seniorů v sále 
Hostince U Martínků. Na tom-
to setkání nechyběly ani členky 
Vltavínu. Krásné nedělní odpo-
ledne doprovázela dobrá nálada 
a zábava. K poslechu i tanci za-
hrála místní kapela Kašovanka.
A máme tu 30. duben. To je den, 
kdy si čarodějnice užívají svůj 
den. I my všichni jsme se na ten-
to den pečlivě připravili. Členky 
si zhotovily krásné kostýmy. Pod 
vedením režijního a divadelního 
nestora Hany Červinkové, krá-
lovny čarodějnic, a jejích dvou 
mladých čarodějnických učed-
nic, Moniky Čutkové a Elišky 
Šafránkové, byl připraven čaro-
dějnický rej, na který se sletělo 
mnoho malých čarodějnic. 
Zahájení sletu provedla krá-
lovna čarodějnic, malé čaro-
dějnice musely splnit dané 
úkoly, aby byly přijaty do ce-
chu čarodějnic. Všechny 
uspěly, byly odměněny a zís-
kaly medaili čarodějnice Be-
sednice. Po splnění všech úko-
lů zazněla čarodějnická hymna 
„Saxána“, starostka obce zapá-
lila vatru, na níž byla upálena 
krásná figurína čarodějnice, 
kterou vytvořila paní Zema-
nová. V průběhu podvečerní-
ho reje zajišťovali občerstvení 

Od 18. března do 20. dubna 
2022 si zájemci mohli v ob-
řadní síni na radnici prohléd-
nout obrazy malíře Daniela 
Bechera.
V Besednici vystavoval už 
potřetí. První výstavu zde 
měl, společně s dalšími mla-
dými umělci z Jihočeského 
kraje, v roce 2015. Podruhé, 
o dva roky později, vystavo-
val společně s Petrem Krout-
lem. Letošní výstava nazvaná 
„Malování je má láska“ byla 
jeho samostatná výstava.
Na vernisáži přivítala au-
tora starostka, Ing. Alena 

Výstava obrazů malíře Daniela Bechera
Koukolová, a ten představil 
svá díla. Uvedl, že dříve ma-
loval přírodu a architekturu 
a nyní že se věnuje převážně 
květinovým zátiším. Uvedl 
také, že v poslední době absol-
voval několik kurzů malování.
Součástí vernisáže bylo i vy-
stoupení dětí pěveckého oboru 
ZUŠ pod vedením Bc. Blan-
ky Janové. Písničky zazpíva-
ly Maruška Novotná, Eliška 
Syslová a Alžbětka Janová, 
které postoupily do krajského 
kola pěvecké soutěže v Čes-
kých Budějovicích.

Marie Brunová

Jarní akce Vltavínu byly s hudbou a tancem

Miroslav a Martina Sudíkovi, 
kterým patří naše poděkování. 
Letošní slet se opravdu vydařil 
a už se těšíme na ten příští.
Další významnou akci byl Den 
matek, který připadl na 8. květ-
na a zajistili jsme ho ve spolu-
práci se ZŠ a MŠ Besednice. 
Oslavy zahájila předsedkyně 

spolku Marie Brunová a poté 
zaznělo úvodní slovo starostky 
městyse Ing. Aleny Koukolové. 
Moderování celého kulturního 
programu se ujaly Eliška Bub-
nová a Daniela Kučerová. Jako 
první vystoupily ty nejmenší, 
děti z MŠ. Pod vedením paní 
učitelek nám připravily pásmo 

písniček, hudební doprovod za-
jistila paní učitelka Blanka Ja-
nová. Hudebně taneční vystou-
pení „Mami, vem mě do ZOO“ 
s první třídou nacvičila paní 
učitelka Irena Hubená. Pod ve-
dením paní učitelky Petry Ma-
touškové přednesl básničku 
„Den matek“ žák třetí třídy Jo-
náš Werner. 
Nechyběl ani tanec. Taneční 
kroužek Kohoutek předvedl 
svoje taneční umění pod vede-
ním Šárky Kleinové. Vystou-
pily mladší i starší děti. 
Žáci 4. třídy si pod vedením 
paní učitelky Kateřiny Čer-
né připravili krásné povídá-
ní o tom, co si myslí o svých 
maminkách. Touto cestou dě-
kujeme všem, kteří se podíleli 
na uskutečnění tohoto progra-
mu – učitelkám i účinkujícím 
dětem. Po skončení programu 
předaly členky spolku Vltavín 
všem maminkám malý sladký 
dárek. Po technické přestávce 
přišla popřát a zahrát místní 
kapela Kašovanka. Den matek 
se opravdu povedl.
Nyní se již blíží prázdniny 
a dovolené. Přejeme všem 
krásné prožití letních prázdnin 
a těšíme se na vaši účast při 
dalších akcích.

Jiřina Wernerová
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V minulém roce byla na cen-
trálním památníku obětem 
světových válek poškozena 
pamětní deska plk. Vojtěcha 
Smolíka DFC. Městys nechal 
vyrobit pamětní desku novou 
z pevnějšího a odolnějšího 
materiálu a stará deska byla 
zafixována a je uložena v na-
šem muzeu jako součást expo-
zice o tomto našem význam-
ném rodákovi. Jsme rádi, že 
památník je dnes už v napro-
stém pořádku a je i nadále 
důstojnou připomínkou ob-
čanů městyse, kteří zahynuli 
ve světových válkách.
V březnu byla v budově rad-
nice ukončena výstava fo-
tografií s názvem „Návrat 
ztracených synů“. Panely 
s fotografiemi byly zapůjče-
ny do Soběnova, kde proběh-
la 12. března 2022 přednáška 
s autorem výstavy. K před-
mětným událostem z května 
roků 1945 a 1947 byla zpra-
cována publikace, která je 
v současné době již k dostání 
na přepážce pošty, v knihovně 
nebo přímo v Muzeu městyse 
Besednice.
Jak jsme již informovali dří-
ve, zapůjčilo muzeum v mi-
nulém roce některé exponá-
ty týkající se plk. V. Smolíka 
Regionálnímu muzeu v Čes-
kém Krumlově. Zde se sta-
ly součástí výstavy „Se lvem 
za svobodou - Českosloven-
ská samostatná obrněná brigá-
da ve 2. světové válce“ Tato 
výstava získala Zvláštní oce-
nění v Národní soutěži muzeí 
Gloria musaealis v kategorii 
Muzejní výstava roku 2021, 
udělené na návrh čestného vý-
boru soutěže. Od kurátorky 
výstavy paní Mgr. Vladimíry 
Podané jsme pak obdrželi ná-
sledující e-mail:
„Jsem nesmírně šťastná, že 
nás za naši práci takto oceni-
li, a moc Vám všem ještě jed-
nou děkuji, že jste se na tom 

V Muzeu městyse Besednice se nezapomíná 
na hrdiny minulosti

podíleli a že výstava mohla 
díky Vám vzniknout, byli jste 
všichni báječní. Mám radost, 

že se výstava líbila nejen běž-
ným návštěvníkům a všem 
potomkům brigádníků, kteří 

se na výstavě byli podívat, ale 
i odborníkům. A to jen díky 
Vám všem. Je vidět, že jsme 
brigádníkům připravili dů-
stojnou vzpomínku a uctili 
jsme je tak, jak si zasloužili. 
Ještě jednou všem moc děku-
ji a těším se na další setkání 
a snad i na další spolupráci, 
pokud budete mít zájem.“

Odkaz na přenos 
ze slavnostního 
předávání cen:
https://www.youtube.com/
watch?v=vFP-Fx5UNtg

Odkaz na virtuální 
prohlídku výstavy:
https://kuula.co/share/
collection/7kqMl?logo=-1&in
fo=0&fs=1&vr=1&zoom=1
&autorotate=0.08&thumbs=
2&margin=3&alpha=0.76&i
nst=0

JUDr. Jiří Císař

https://www.youtube.com/watch?v=vFP-Fx5UNtg
https://kuula.co/share/collection/7kqMl?logo=-1&info=0&fs=1&vr=1&zoom=1&autorotate=0.08&thumbs=2&margin=3&alpha=0.76&inst=0
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Náměstí čp. 94 - 1967

Zřízení a fungování dílny 
na výrobu hraček v naší obci 
je spojeno se jménem Jana 
Vaňka. Ten se oženil roku 
1967 se Zdeňkou Vaclíkovou, 
a tím se stal občanem Besedni-
ce, i když tehdy ještě pracoval 
jako strojní zámečník a seřizo-
vač v tehdejší provozovně Igly 
v Trhových Svinech (pozd. 
Koh–i–noor). V rámci po-
ptávky po sortimentu hraček 
bylo žádoucí rozšiřovat výro-
bu, proto tehdejší Koh–i–noor 
v Českých Budějovicích začal 
shánět další pracoviště v naší 
oblasti. Jan Vaněk na počátku 
sedmdesátých let nabídl mož-
nost zřízení pobočky u nás, 
aby tím pomohl zajistit pracov-
ní místa pro místní obyvatele. 
Vyskytl se ale problém s tím, 
že naše obec příslušela k okre-
su Český Krumlov, proto teh-
dejší vedení v Českých Budě-
jovicích spatřovalo v tomto 
komplikace. Z toho důvodu se 
dále ve zřízení možné pobočky 
u nás nechtělo angažovat. V té 
době i pro jednotlivce zname-
nalo obtíž obstarávání nesčet-
ných potvrzení a povolení, po-
kud pracoval v jiném okrese, 
než ve kterém měl trvalé byd-
liště. Přes všechny obtíže s tím 
spojené se ale panu Vaňkovi 
nakonec podařilo získat svo-
lení k tomu, aby mohl hledat 
v obci vhodný objekt, kde by 

Pobočka Koh-i-nooru v Besednici

mohla být pobočka zřízena. 
Toto vše zařizoval ve svém 
volném čase a bez nějakého 
nároku na odměnu.
Podařilo se mu získat proná-
jem domu rodiny Smolíkovy 
na náměstí a postupně během 
roku byly prostory uprave-
ny pro potřeby pozdějších 
dvou dílen, skladu, sociální-
ho zázemí apod. K tomu vel-
mi přispěla i pomoc místních 
zedníků-důchodců.
Jan Vaněk tuto pobočku řídil 
jako mistr provozu, za jeho 
působení zde našlo práci ko-
lem 50 žen, ale i někteří muži 
zde působili, např. jako seřizo-
vači. Větší dílna byla umístěna 
v patře, v přízemí v menší díl-
ně se pracovalo na lisech. Ná-
plní výroby byla hlavně mon-
táž hraček a sestavování jejich 

součástek, někdy to byly i sou-
částky drobného kancelářské-
ho sortimentu (navíječe, úchyt-
ky, stojany...). Výhodou pro 
místní občany byla i možnost 
tzv. domácí práce, kdy tako-
vým dělnicím podnik přivezl 
součástky přímo domů nebo si 
je vyzvedly ony samy a po ur-
čeném časovém limitu práci 
odevzdávaly. Takovou práci 
uvítaly většinou ženy, které se 
musely starat o starší členy ro-
diny či o malé děti, popř. měly 
problém s dojížděním do Be-
sednice. Ženy s malými dětmi 
mívaly většinou zkrácený pra-
covní úvazek, aby mohly ráno 
vypravit děti do školy.
V porovnání se současností, 
kdy je u nás v obci pracovních 
příležitostí velmi málo, byla 
existence této provozovny 

mimořádným přínosem, pra-
cujícím také tehdy bylo zajiš-
těno stravování v místní vý-
robně lahůdek. Pracovní doba 
se pohybovala v době od 6:00 
hodin do 14:45 hodin, pokud 
to nebylo z důvodu individu-
álních potřeb nějak upraveno.
Pan Jan Vaněk zemřel v roce 
1979 v necelých 36 letech. 
I za svůj krátký život byl tedy 
velkým přínosem pro naši 
obec. Jistě mu patří velký dík, 
musel se tehdy při vedení tako-
vého podniku potýkat i s mno-
hými problémy, aby práce 
přinášela ženám slušný vý-
dělek a aby byla přesná. Sám 
se zasloužil o uvedení někte-
rých svých zlepšovacích tech-
nických přístrojů do výroby, 
na nich se pak pracovalo ještě 
několik dalších let. Současně 
také v období tzv. normalizace 
pracoval jako tajemník Místní-
ho národního výboru v Besed-
nici a později také jako kroni-
kář obce, přitom si dokázal stát 
za svými názory a přesvědče-
ním a nikdy se nestal členem 
tehdejší KSČ, jak se po něm 
mnohokrát vyžadovalo. Tehdy 
většinou každý člověk ve ve-
doucí pozici musel tento poža-
davek akceptovat.
Po působení několika jeho dal-
ších nástupců pak byla čin-
nost pobočky v Besednici roku 
1991 ukončena.

Proměny obce

2022
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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 červnu, červenci a srpnu.
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Blahopřejeme

KontaktyODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Plán akcí na rok 2022

Informace Sběrného dvora Velešín
Nová otevírací doba sběrného dvora pro občany - do 31.10.2022

         pondělí až čtvrtek   12:00 – 17:00
         pátek   10:00 – 17:00
         sobota     8:00 – 13:00

Druhy odpadů, které můžete ve Velešíně uložit:
objemný odpad, nábytek, koberce, lepenky, barvy, polystyreny, 
eternit, nebezpečné odpady, plechovky od barev, olejové filtry, IPA. 

Ve Velešíně lze ukládat také odpady, které můžete třídit i v Be-
sednici, a to plasty, papír, sklo, kov, elektro, dřevo, olej, oblečení 
a pneumatiky.

Ukládání odpadů do Sběrného dvora ve Velešíně je zcela zdar-
ma, výjimkou je odpad, který má stanovený váhový limit. Nadli-
mitní uložení odpadu si hradí občan samostatně dle ceníku, který 
si lze stáhnout na webových stránkách města Velešín.

Limity pro občany Besednice, Malče, Bídy a Bud:
stavební odpad (beton, cihly, tašky, směsné odpady) - 600 kg
asfaltové směsi obsahující dehet, IPA, eternit – 400 kg

Vážení občané, děkujeme vám, že pro ukládání odpadu využívá-
te Sběrný dvůr ve Velešíně.

  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
29. července Taneční zábava – kapela Hey Apple
30. července Obecní slavnost s vystoupením kapely Babouci
  6. srpna Volejbalový turnájek – pořádá TJ Sokol Besednice
  3. září Besednický rybářský den
17. září Běh Marunka
září  Den otevřených dveří s Kohoutkem
září 42. ročník Střeleckého memoriálu Václava Papouška
září Zájezd pro seniory
  8. října Kladenská heligonka – 10.00 hodin 
  8. října Pietní akt u pomníku na hřbitově – 12.00 hodin
  8. října 41. ročník Setkání heligonkářů – 13.00 hodin
15. října Díkůvzdání – koncert a bohoslužba v Kapli betlémské
říjen Okresní výstava chovatelů drobného zvířectva
listopad Podzimní setkání seniorů
26. listopadu Obecní bál
27. listopadu  Adventní jarmark s Kohoutkem
27. listopadu Rozsvícení vánočního stromu
10. prosince Moravská hvězda – slavnost s koncertem 
 v Kapli betlémské
23. prosince Živý betlém u kostela sv. Prokopa

Expozice Plk. Vojtěch Smolík DFC
1. 5. 2022 – 30. 9. 2022 

10.00–12.00 hodin – každé pondělí, jindy po telefonické dohodě 
(JUDr. Jiří Císař tel.: 606 927 671)

Muzeum městyse Besednice

při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny
Vás zve na recitál

Jiří Meca - kytara
Karolína Vobořilová j.h. - kytara

29. června 2022 od 18 hodin, kostel sv. Prokopa, Besednice

Kruh přátel hudby

Děkujeme členům Mysliveckého spolku 
Besednice za vyčištění stok 

v katastru městyse.

Poděkování


