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V úvodu se vrátím na zá-
věr školního roku. Určitě jste 
si všimli, že v přízemí bu-
dovy radnice se na nástěn-
kách objevila dvě tabla. Prv-
ní tablo patřilo našim malým 
předškolákům. Druhé tablo pa-
třilo žákům, kteří letos ukon-
čili povinnou školní docház-
ku, a každý z nich si už půjde 
za svým cílem.
Tento krásný nápad byl reali-
zován díky spolupráci spolku 
a základní a mateřské školy. 
Předsedkyně spolku oslovila 
s nápadem udělat tablo vychá-
zejícím žákům třídní učitelku 
9. třídy a členku Vltavínu Věru 
Tampírovou a učitelky v ma-
teřské škole požádala, zda by 
mohly udělat tablo předško-
láčků. Za devět let se budeme 
těšit na jejich tablo, až budou 

Stejně jako v loňském roce i letos proběhlo rozloučení s žáky 
devátých tříd, kteří opouštěli naši základní školu. Proběhlo po-
slední školní den za přítomnosti paní ředitelky Ing. Tomáško-
vé, třídní učitelky Mgr. Tampírové, paní Doubravské ze SPOZ 
a starostky městyse. Nastávající středoškoláci se společně roz-
loučili v prostorách radnice v obřadní síni. Účast byla hojná, se-
šli se zde rodiče, prarodiče i sourozenci. Po předání darů, květin, 

končit školní docházku. Bude 
dobré porovnat, jak se za ten 
čas změní jejich názor na otáz-
ku: „Čím budu, až vyrostu?“
A máme tu prázdniny, čas do-
volených a odpočinku. Rovněž 
spolek Vltavín má prázdniny, 

vysvědčení a po podpisu dětí do kroniky, jsme všichni společ-
ně zhlédli připravené video, kde se objevovaly fotografie žáků 
za posledních devět let. Myslím, že některým rodičům ukápla 
slza. Nakonec kluci ze třídy slavnostně otevřeli dětské šampaň-
ské a akci jsme ukončili přípitkem a fotografováním. Přejeme 
dětem mnoho úspěchů na nových školách a v osobním životě.

Ing. Alena Koukolová

ale dali jsme se dohromady 
a společně jsme se zúčastni-
li i letos akce Obecní slavnost 
s vystoupením kapely Babou-
ci. Celé odpoledne bylo pro-
vázeno dobrou náladou. Po-
časí si sice s námi pohrálo, ale 

nakonec se umoudřilo a vše 
proběhlo ke spokojenosti nás 
všech.
Nyní už připravujeme podzim-
ní a adventní akce. 
Tou první je už 41. ročník Se-
tkání heligonkářů, který se 
bude konat 8. října. Položením 
věnce na hřbitově si připome-
neme oběti poříčské katastro-
fy. Advent zahájíme 27. listo-
padu slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu u kapličky 
sv. Jana Nepomuckého. Ani 
letos nebude chybět Mikuláš-
ská nadílka pro děti MŠ a ZŠ. 
V předvečer Štědrého dne se 
sejdeme u kostela sv. Prokopa, 
kde se odehraje Živý betlém. 
Ráda bych vás za spolek Vlta-
vín pozvala na všechny připra-
vované akce. 

Jiřina Wernerová

Léto plné akcí
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Konečně jsme se dočkali. 
Po dvou letech se znovu usku-
tečnil výlet seniorů. Tentokrát 
jsme se vydali do Plzeňského 
kraje. Dne 10. 6. 2022 v šest 
hodin ráno jsme vyjeli z důvo-
du častých objížděk do Muzea 
a galerie severního Plzeňska 
v Mariánské Týnici u Kralo-
vic. Je to bývalý cisterciác-
ký klášter, který byl dostavěn 
v roce 2020. Paní průvodkyně 
nás seznámila s celým areálem, 
jeho historií, včetně dostavby. 
Nakonec byla volná prohlídka 
výstavních sálů s expozicemi. 
Prolíná se tam doba minulá se 
současnem a je opravdu velmi 
zdařile vše uspořádané. Dopo-
ručuji na výlet, zejména s dět-
mi. Seznámíte se s tím, jak 
vypadal život našich předků. 
V místním hotelu Bílý beránek 
jsme měli domluvený oběd. 
Byl výtečný, jak pan majitel 
slíbil, a personál vstřícný. 
Jako bonbonek jsme měli za-
mluveno zastavení v Blatné 
v cukrárně na náměstí. Po ces-
tě se objevil problém s objížď-
kou kvůli havárii, tlačil nás 
čas. Autobus musel být zpět 
v depu do 20.00 hodin. V cuk-
rárně nás všech 50 obsloužili 
včas a všichni byli spokoje-
ni. Vše jsme stihli a počasí se 
nám také vyvedlo. Další výlet 
na podzim bude kratší.
Na konci června jsme se v sále 
školy za účasti rodičů rozlou-
čili s předškoláky. To bylo 
spojeno s malým divadelním 

Letní akce SPOZ

představením, ukončeným pa-
sováním předškoláků a předá-
ním dárku od SPOZ.
Poslední den školního roku 
se za účasti paní starostky 
Ing. Aleny Koukolové, ředi-
telky školy Ing. Evy Tomáško-
vé a třídní učitelky Mgr. Věry 
Tampírové v obřadní síni 
na radnici konalo slavnostní 
rozloučení s žáky deváté třídy. 

Bylo předáno vysvědčení, dár-
ky a květiny. Žáci se rozloučili 
filmovou prezentací a poděko-
váním rodičům i pedagogům. 
Na závěr si všichni společně 
připili na budoucí úspěchy de-
váťáků. Obě rozloučení byla 
hezká a dojemná.
V červnu oslavili zlatou svatbu 
manželé Marie a Jan Maškovi. 
V srpnu smaragdovou svatbu 

manželé Věra a Jiří Hubených. 
Oslavence naše členky navští-
vily, popřály vše nej do dalších 
let a předaly dárek s květinou. 
Ne všem je dopřáno se dočkat 
takovýchto výročí. Ještě jed-
nou všem oslavencům připíjí-
me na zdraví do dalších let.
Za červen až srpen jsme na-
vštívily s přáním a dárky cel-
kem 32 občanů. SPOZ také 
tímto děkuje paní Haně Kře-
meňákové za dlouholetou prá-
ci ve sboru, stěhuje se z obce 
k dceři.
Bohužel odešli navždy i naši 
spoluobčané, pan Zdeněk Mu-
sil a pan František Šedivý. Ani 
na ty nezapomeneme. 
Přejeme všem občanům pěk-
ný zbytek léta a krásný barev-
ný podzim s lepšími vyhlíd-
kami, než jsou teď. Děkujeme 
za spolupráci zaměstnancům 
městyse.

Za členky SPOZ Besednice
Milena Doubravská
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V minulém zpravodaji jsem 
skončila výtvarnou soutěží – 
Lesy a příroda kolem nás, kde 
byli vyhodnoceni tři žáci ze ZŠ 
a MŠ. Tak alespoň připomínka 
jednou fotografií.
Dne 6. června se konalo po-
kračování besedy o Doudleb-
sku – Zvyky a tradice v let-
ním stravování. O tom, jaká 
byla lidová strava na jihu 
Čech, přednášel Jan Šimánek. 
Na počátku léta byly od nej-
starších dob uctívány svátky, 
tzv. letnice. Tyto svátky byly 
třetími nejdůležitějšími křes-
ťanskými svátky po Veliko-
nocích a Vánocích. Letnice 
se slavily 50 dní po Velikono-
cích, podle tradice patří k těm-
to svátkům neděle i svatodušní 
pondělí. V českých oblastech 
byla neděle vyhrazena cír-
kevním obřadům a pondělí 
lidovým zvykům, na Mora-
vě získala věhlas Jízda králů. 
Na Doudlebsku patřily k těmto 
zvykům králenské hry mláde-
že spojené se stavěním májky. 
V tyto svátky se vařilo větši-
nou svátečnější masité jídlo. 
Někde řízky s bramborovým 
salátem, v jiných obcích svíč-
ková s knedlíkem. Tradičně 
se pekly koláče, ale „lepší než 
jindy“, nebo pletence z kynu-
tého těsta a splétaly se do vě-
nečků, někde se zase pekly 
jablečné lívance. V těchto mě-
sících rozkvétá černý bez, tak-
že se pekly kosmatice. Ještě 
se probíralo Boží tělo, období 

Knihovna přivítala nejen děti, ale i knihovníky

Na podzim plánujeme
besedu 

s Janem Šimánkem

pondělí 3. 10.

Pověsti 
z Doudlebska 

a okolí.
Další besedy jsou v jednání 

a budeme vás o nich 
včas informovat.

letních žní a poutí, ale to už by 
bylo na další besedu.
Dne 16. června, v rámci pozná-
vání knihoven, přijeli knihov-
níci z Moravy a středních Čech 
do Kaplice, Blanska a Besed-
nice. U nás strávili půl dne, 
prohlédli si nejen knihovnu, 
kde je přivítala paní starostka, 
ale i muzeum, kterým je pro-
vedl JUDr. Císař a pan Smolík 
ukázal všechny postroje a jiné 
poklady ke svému chovu koní. 
Návštěva byla završena večeří 
v místní restauraci.
V úterý 28. června přišly 
do knihovny děti z první tří-
dy. Tradičně proběhlo paso-
vání prvňáčků na čtenáře. Děti 
si poradily s pohádkovým kví-
zem, sestavily puzzle obráz-
ky a hledaly rozdíly v dalších 
obrázcích. Podmínkou pa-
sování je, že předvedou, jak 
jsou na tom se čtením. Při pa-
sovacím aktu děti dostávaly 
Čtenářský glejt, visačku jako 
průkazku, která je opravňuje 
přihlásit se bezplatně na tento 
rok do knihovny. Dárkem děti 
obdržely stejnou knihu od Klá-
ry Smolíkové – Dubánek a taj-
ný vzkaz, kterou jsme čerpali 
z podpůrného projektu SKIPu, 
aby si děti mohly ve třídě číst 
společně s paní učitelkou Ire-
nou Hubenou. Závěrečným fo-
tem jsme se rozloučili.
Těším se na vaši návštěvu 
v knihovně.

Libuše Vontorová,
knihovnice
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Na závěr školního roku se 
všechny dětičky těší, užívají si 
plno her a zábavy jak ve třídě, 
tak venku. Těšily se na pláno-
vaný výlet autobusem do ZOO 
Dvorec a na pohádku do Boro-
van. Bylo také pozvané „Di-
vadlo v pohybu“. Pohádka se 
jmenovala Námořnická legen-
da a děti měly být zapojeny 
do děje. Bohužel, jak to v dět-
ském kolektivu bývá, vyskytlo 
se ve školce infekční onemoc-
nění (neštovice) a tyto akce se 
nemohly uskutečnit.
I přesto, že docházelo střídavě 
do školky málo dětí, třída Be-
rušek a Sluníček se stihla při-
pravit na závěrečnou besídku 
a rozloučení s předškoláčky. 
Besídka proběhla 24. června 
v kinosále školy. Pozvání při-
jali rodiče, prarodiče a ostatní 
přátelé. Malé děti zatancova-
ly a zazpívaly na hudbu s do-
provodem. Velké děti zahrály 
pohádku O koťátku, které za-
pomnělo mňoukat, a zazpívaly 
písničky za doprovodu kláves 
paní učitelky ze ZUŠ Trhové 
Sviny Blanky Janové. Po vy-
stoupení dětí následovala ča-
rodějnická pohádka v podání 
divadla KOS a slavnostní paso-
vání předškoláků na školáky. 

Červen ve školce nebyl pro nikoho jednoduchý, 
přesto jsme to zvládli!!!

Letos jsme se loučili s 16 dět-
mi. Čaroděj si jmenovitě každé 
dítě pozval na pódium a vel-
kou tužkou je pasoval na ško-
láky roku 2022! Při této pří-
ležitosti dostaly děti drobné 
dárky od městysu Besednice, 
od Sboru pro občanské zále-
žitosti a spolku Vltavín. Škola 

věnovala předškoláčkům šer-
py. Učitelky a asistentka měly 
pro děti také připravené dá-
rečky na památku. Po besídce 
byli všichni pozváni do škol-
ní jídelny na občerstvení. Paní 
kuchařky pokračují ve stejné 
tradici jako v loňském roce. 
Pro děti, které mají narozeniny 

o prázdninách, upekly krásné, 
chutné dorty. Všichni jsme si 
moc pochutnali.
Tímto děkujeme všem, kteří se 
na závěrečné besídce MŠ Be-
sednice jakkoliv podíleli.

Za kolektiv učitelek
Zdeňka Huťová, 
Natálie Hamerníková
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Letošní prázdniny mohly besednické děti zahá-
jit společným výletem a dobrodružným spaním 
v bývalé školce. Kroužek Zálesák uspořádal 
dvoudenní outdoorovou akci, do které se mohly 
přihlásit děti nejen ze Zálesáku, ale i z ostatních 
kroužků Spolku Kohoutek.
Kdo mohl, přiložil při přípravách ruku k dílu 
a 1. července vyrazilo 19 dětí a 2 vedoucí na tu-
ristický výlet do Doudleb podél řeky Malše. 
Túra plná her, úkolů a zábavy skončila v Pla-
vu, odkud jsme se nechali popovézt směrem 
na Římov. Tam na nás čekaly další zážitky, 
jako například návštěva muzea vláčků, zmrzlina 
a zábavné dětské hřiště. Po příjezdu zpět do Be-
sednice jsme se všichni přesunuli k budově bý-
valé MŠ, kde byla připravená svačina a teplá 
večeře pro všechny děti. Zato děkujeme Martině 
Šindelířové a Irče Hubené. Původně plánované 
postavení stanů a následné venkovní přespání 

Prázdninový výlet s Kohoutkem

bohužel z důvodu špatného počasí nevyšlo, ale 
za to jsme si to užili uvnitř. Hráli jsme také des-
kové hry. Když se počasí umoudřilo a padla 
tma, vyrazili jsme ven a zapátrali, kdeže se ten 
besednický poklad ukrývá. A nebylo to lehké. 
Museli jsme všichni prokázat důmysl a odvahu, 
vytrvalost a soudržnost. A to se nám povedlo 
a poklad jsme objevili :-). Nakonec nechybělo 
ani „letní kino“ a popcorn a pak už nás zmohla 
únava. Následující den po probuzení a sbalení 
spacáků jsme vyběhli ven a dali si malou roz-
cvičku. Za odměnu jsme dostali výbornou sní-
dani a sladký čaj. Trochu jsme si ještě pohrá-
li a po 10. hodině se začalo pomalu odcházet 
domů.
My z kroužku Zálesák doufáme, že se dětem 
tahle akce líbila, a těšíme se na další. A také 
na děti, které se k nám příště přidají.

Radka Smolíková, Alča Koukolová

S Kohoutkem 
je zábava
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I tento rok se konala v letních 
měsících již pátá Obecní slav-
nost, tentokrát dvoudenní.
Slavnosti začínaly již v pátek 
29. 7. 2022, kdy nám začátek 
večera zpříjemnila skupina Hey 
Apple. Vše probíhalo podle 
plánu, ale kolem půl jedenácté 
se začal zvedat silný vítr a dle 
předpovědi se na Besednici 
hnaly silné bouřky. Před tím-
to nepříznivým počasím jsme 
ale ještě stačili zhlédnout oh-
nivou show FIRELIGHT v po-
dání tří mladých umělců, kteří 
vystoupení ukončovali doslova 
s příchodem prvních kapek deš-
tě. Po show už jsme se všich-
ni utíkali schovat pod pergolu 
a stany, kde jsme čekali, až déšť 
přestane. Kapela bohužel také 
musela své vystoupení přeru-
šit. Nakonec jsme se domluvi-
li s frontmanem skupiny a veš-
keré nástroje přesunuli z pódia 
k nám pod pergolu. Zpívat 
a tancovat se začalo přímo tam. 
Zábavu si všichni užili.
V sobotu nám předpověď po-
časí také moc nepřála, ale i tak 
jsme pokračovali v přípravách, 
aby na koupališti mohla zahrát 
skupina Babouci a aby si obča-
né užili program, který jsme si 
pro ně připravili.

Obecní slavnost se povedla...
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... ani častý déš� dobrou náladu nezkazil 
Program začínal od 13:00 ho-
din, kdy si mohli dospělí i děti 
přijít na své. Bylo připravené 
výborné občerstvení od hasi-
čů, dršťková polévka a vep-
řová krkovice na grilu. Mí-
chaly se alkoholické a nealko 
drinky, jako například mojito, 
cuba libre nebo se podávala 
ovocná bowle, ochutnávalo se 
víno a ve stánku bylo v nabíd-
ce pivo, limonády a pamlsky 
pro děti. 
Venku byl připravený nafuko-
vací hrad a bowlingová drá-
ha, která ale několikrát zmok-
la, a děti musely čekat, až jim 
zase proschne. Byly připrave-
né i prodejní stánky, ale při 
prvním přívalu deště stánkaři 
a stánkařky začali raději ujíž-
dět domů. Dětem zpříjemni-
lo za deště alespoň malování 
na obličej. Jak vysvitlo slu-
níčko, pokračovalo se v jíz-
dě na koních a ve střílení ze 
vzduchovek, které si připra-
vil místní myslivecký spolek. 
Kolem 14:30 hod. začala hrát 
již známá skupina Babou-
ci, za kterou přijela i spous-
ta lidí z okolí. Myslím, že se 
všem hudba líbila a dobře se 
pobavili nejen poslechem. 
V průběhu vystoupení kapely 

proběhlo oceňování místních 
dárců krve a také vystoupe-
ní v podání taneční skupiny 
Cetare. Akce byla ukonče-
na okolo půl sedmé. Kdo měl 
náladu se bavit, zůstal a ještě 
strávil příjemný večerní letní 
čas na koupališti.
Dovolte mi tímto osobně po-
děkovat všem hasičům, spol-
kům, kolegům a kamarádům 
za pomoc při přípravách a za-
jištění zázemí.

Ing. Alena Koukolová
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Pomáhat lze různými způsoby – poskytnutím rady, pomoci nebo 
darem toho, co můžeme poskytnout druhým. Jeden z nejcenněj-
ších darů je dar krve nebo plazmy. Dárce se však nedozví, komu 
pomohl, a obdarovaný neví, komu by měl poděkovat.
Městys Besednice se rozhodl v letošním roce ocenit bezpříspěv-
kové dárce krve, kteří obdrželi ocenění od Českého červeného 
kříže – medaile Prof. MUDr. Jana Jánského. Oslovili jsme pana 
Michala Kulíka – předsedu Oblastního spolku Českého červené-
ho kříže Český Krumlov s prosbou o soupis dárců z Besednice, 
kterým udělil ČČK některou z medailí.
Všechny bezpříspěvkové dárce krve, kteří obdrželi od roku 2000 
tyto medaile, jsme pozvali na Obecní slavnost, kde jim starostka 
Ing. Alena Koukolová a místostarostka Ing. Michaela Novotná 
poděkovaly za dárcovství krve a předaly jim Děkovný list a dá-
rek od městyse Besednice.

(V závorce je uveden rok, kdy dárce medaili obdržel.)

Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského - 
uděluje se za 10 odběrů.
Jan Marek (2001), Libor Jakubčík (2003), Pavel Smolen (2005), 
Mgr. Dagmar Grillová (2012), Bc. Helena Šindelířová (2012), 
Ing. Jaroslav Valenta (2012), Pavel Capl ml. (2018), Stanislav 
Blecha (2019), Ing. Michaela Novotná (2019), Mgr. Markéta 
Švermová (2021).

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského - 
uděluje se za 20 odběrů.
Marie Lošková (2002), Václav Sýkora (2002), Jan Čutka (2003), 
Ing. Marie Císařová (2006), Jan Zeman (2018), Mgr. Radka 
Smolíková (2020), Bc. Martin Pulec (2020), Ing. Milan Novotný 
(2021), Martin Šverma (2021).

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského - 
uděluje se za 40 odběrů.
František Šindelíř (2003), Pavel Capl (2003), Josef Šindelíř 
(2012), Karel Bíca (2018), Josef Obrin (2019).

V Besednici máme i dárce kostní dřeně nebo dárce vlasů pro on-
kologické pacienty. I těmto dárcům patří naše poděkování.

Marie Brunová Bronzová medaile

Stříbrná medaile

Zlatá medaile

Děkuji – krátké slůvko, které může znamenat 
Někdy se člověk dostane do situace, 

kdy by rád poděkoval někomu, kdo mu velmi 
pomohl. Bohužel ne vždy je poděkování 

možné, protože nelze přesně zjistit, 
kdo mu pomoc poskytl.

Dárci krve
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Vážení spoluobčané, rád bych 
vás krátce seznámil s prací zá-
sahové jednotky JSDHO Be-
sednice. Naše zásahová jed-
notka čítá jedenáct členů a je 
zařazena do plošného pokrytí 
v kategorii JPO V.
Protože jsme součástí integro-
vaného zásahového systému, 
vyjíždíme na její výzvy. Tuto 
výzvu dostávají jen členové 
zásahové jednotky přes SMS 
a telefonní hovor z OPIS IZS 
(operační informační středis-
ko integrovaného záchranného 
systému). Proto je vynechána 
siréna, která v podstatě vnáše-
la do zásahu chaos. Od začátku 
letošního roku jsme vyjíždě-
li celkem ke čtyřem zásahům. 
Jeden na rozkaz velitele a tři 
na výzvu OPIS. 

 5. 6. 2022 v 17:00 hodin 
na rozkaz velitele Technická 
pomoc zprůjezdnění komu-
nikace směr na Trhové Svi-
ny před odbočkou na „Hamr“ 
rozřezání padlého stromu přes 
silnici.

 29. 6. 2022 v 19:06 hodin 
na výzvu OPIS IZS Technická 
pomoc zprůjezdnění komuni-
kace. Jeden strom před odboč-
kou na Malči a druhý u maleč-
ské zastávky.

 9. 7. 2022 ve spoluprá-
ci s policií ČR a celkem šesti 
okolními sbory bylo vyhláše-
no pátrání po seniorce, která 
se nevrátila domů. Naším úko-
lem bylo prohledání horní čás-
ti Kohouta a Popelic. Ve druhé 
fázi prohledání centra Besed-
nice a všech přilehlých komu-
nikací a cest. Seniorka byla 
nalezena kolegy z Benešova 
nad Černou druhý den u osa-
dy Skaliny a předána zdravotní 
záchranné službě.

 5. 8. 2022 ve 13:59 hodin 
na výzvu OPIS IZS Požár ba-
líkovače na slámu a přilehlého 
pole. Jednalo se o poslední pole 
vlevo před Píšetnicí. Po pří-
jezdu k místu požáru hořel lis 
na balíky, asi 10 balíků a str-
niště na ploše asi 50×200 me-
trů. Hrozilo reálné nebezpečí, 

že požár může zasáhnout i při-
lehlý les. Proto byl požár kva-
lifikován jako většího rozsahu 
a bylo povoláno celkem osm 
sborů, z toho dva profesionál-
ní. Část naší jednotky po doho-
dě s velitelem zásahu zůstala 
na požářišti a druhá část zří-
dila čerpací stanoviště na kou-
pališti, kam přijížděly cister-
ny na doplnění. Doplňování 
probíhalo pomocí plovoucího 
čerpadla a požární stříkačky 
PS16. Celkem bylo doplněno 
asi 60 m3 vody. Zásah trval ne-
celé tři hodiny. Příčinou požá-
ru byla technická závada lisu 
na balíky. Škoda byla vyčísle-
na téměř na 1 milion korun.

Karel Šafránek,
velitel JSDHO Besednice

i mnoho vděčnosti - za radu, za pomoc, za život 
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Letní měsíce se každoročně pro Sbor dobrovolných hasičů Be-
sednice nesou ve znamení pořádání sportovních a společenských 
akcí. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy členové SDH Be-
sednice pořádali nebo se podíleli na pořádání následujících be-
sednických akcí:

 Dne 4.6.2022 jsme společně s městysem Besednice uspořá-
dali dětský den na hřišti za školou. Jsme velmi rádi, že se naše 
spolupráce s městysem Besednice, na této již tradiční dětské 
akci, osvědčila. I v letošním roce jsme tak mohli besednickým 
dětem nabídnout odpoledne plné her a jsme velmi rádi, že děti 
ani mírná nepřízeň počasí neodradila od toho, aby si toto odpo-
ledne náležitě užily. 

 Na začátku července se každoročně podílíme na pořádání 
pouťového fotbalového turnaje tím, že zde naši členové zajišťují 
stánek s občerstvením. Fotbalový turnaj se však v té tradiční po-
době, kterou známe z minulých let, v letošním roce nekonal. Pro-
to si naši členové dopřáli trochu legrace a dne 9.7.2022 narychlo 
sestavili dva zcela amatérské týmy a uspořádali fotbalový zápas 
– ženatí proti svobodným. I když tento zápas rozhodně nepostrá-
dal fotbalovou atraktivitu, nejdůležitější pro hráče i diváky bylo 
užít si legraci při přátelském zápasu, což se zajisté vydařilo. 

 Další tradiční akcí, kterou jsme 16. 7. 2022 uspořádali, byl 
náš oblíbený Memoriál Vratislava Nováka. Do této soutěže v po-
žárním útoku, kterou každoročně pořádáme, jsme nasadili dvě 
družstva žen a dvě družstva mužů, které náš sbor reprezentovaly 
s následujícím umístěním: ženy se umístily na druhém a třetím 
místě a muži na osmém a desátém místě. Jsme rádi, že si tato naše 
soutěž zachovává velikou přízeň i ze strany ostatních sportovních 
týmů, kterých se na letošním memoriálu sešlo dohromady 15.

 Dne 30. 7. 2022 proběhly na koupališti Obecní slavnosti, 
kde naši členové také přiložili ruku k dílu a pomohli s přípravou 
a průběhem této akce.
Mimo výše uvedeného se nám podařilo zúčastnit s našimi spor-
tovními týmy celé řady dalších hasičských soutěží, s hasičský-
mi dětmi vyrazit na vodu, zúčastnit se slavnostní jízdy hasičské 
techniky městem Kaplice atd. Naše hasičské léto bylo opravdu 
nabité skvělými akcemi a hasičskými zážitky. Na závěr bychom 
rádi poděkovali všem občanům, kteří naše akce navštěvují a pod-
porují naši činnost.

Za SDH Besednice Karel Šafránek, velitel

Hasiči zachraňují majetek i lidské životy. 
Aktivně pořádají společenské a sportovní akce 
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Děti se v létě zúčastnily hned 
dvou akcí. Prvním z nich 
bylo Setkání hasičské mláde-
že, které se letos konalo u nás 
v Besednici. Setkání se kona-
lo od 21. července do 24. čer-
vence 2022 a zúčastnilo se ho 
98 lidí z 5 sborů. Kromě nás se 
zúčastnily i děti z SDH Dou-
bek, SDH Brloh, SDH Omle-
nice a SDH Nová Ves. Děti 
a jejich vedoucí byli rozděle-
ni na týmy, ve kterých poslé-
ze soutěžili. Letos byly týmy 
rozděleny podle druhů zelenin. 
Tudíž jsme měli například tým 
mrkví, brambor, rajčat aj. Prv-
ní den všichni přijeli, ubytova-
li se, opekli si špekáček nebo 
klobásu a celý večer jsme za-
končili diskotékou. Druhý den 
jsme ráno hráli hry a po dob-
rém obědě od našich paní ku-
chařek, které se o nás celé čty-
ři dny vzorně staraly, jsme 
se z důvodu veder přesunuli 
na koupaliště, kde děti strá-
vily celé odpoledne. Po veče-
ři si opět zahrály několik her 
a rázem tu byl další den, který 
byl ve znamení výletu. S dět-
mi jsme vyrazili do Nových 
Hradů do skanzenu ochra-
ny státních hranic a železné 
opony, poté jsme se přemís-
tili do hrobky Buquoyů. Poté 

Mladí hasiči v létě soutěžili i cestovali
dostaly děti oběd a následoval 
rozchod po Nových Hradech. 
Po cestě zpět část z nás zamí-
řila do Terčina údolí a druhá 
část zamířila na Hojnou Vodu. 
Celý tábor jsme zakončili ve-
černí stezkou odvahy, kterou, 
doufáme, si děti užily stejně 
jako my. Následovala nedě-
le plná loučení. Děti dostaly 
spoustu krásných cen a něja-
ká ta slzička při loučení urči-
tě ukápla. Děti si ,,tábor“ moc 
užily a už se těší na další rok.
Hned po setkání, v pondělí 
25. 7. 2022 jsme s pár přeživší-
mi vyjeli na vodu. První dva 
dny s námi letos jely i malé 
děti. Pro všechny to byly vel-
ké nervy, ale úplně zbyteč-
né. Děti to parádně zvládly 
a i s třemi rafty plných dětí to 
byla ohromná zábava. V úterý 
navečer nás malé děti opusti-
ly a už dojížděly jen ty velké. 
Za celé čtyři dny nám pršelo 
jen chvíli na cestě z Českého 
Krumlova do Zlaté Koruny. 
Pak už pouze přes noc, ale ni-
kdy to nebylo nic moc hrozné-
ho. S dětmi jsme si prázdniny 
moc užili. Teď už nás čeka-
jí zase tvrdé tréninky a soutě-
že. Tak zase za rok AHOOJ 
na vodě.

Karolína Síkorová
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Pěší putování z Prahy do Orvie-
ta v rámci svátku Corpus Do-
mini se koná již od roku 2000, 
tehdy v rámci akce Praha – ev-
ropské město kultury na zákla-
dě dohody obou radnic. V le-
tošním roce bylo putování 
po dvou letech pandemie v pl-
ném rozsahu, tedy i se slav-
nostním zakončením putování 
v Orvietu v rámci oslav svátku 
Corpus Domini. Putování bylo 
slavnostně zahájeno ve čtvrtek 
2. června v Praze a přes Všeti-
ce, Chlum, Veselí nad Lužnicí 
a Třeboň došli do Borovan.
V rámci desáté etapy z Bo-
rovan do Kaplice putova-
li přes Trhové Sviny, Svatou 
Trojici, Čižkrajice a Slavči 
do Besednice, kde je v neděli 
12. června přivítala místosta-
rostka Ing. Michaela Novotná. 
S poutníky se do Besednice 
vydala také starostka ze Slavče 

Po delší době jsme v sobotu 
25. 6. 2022 opět uskutečnili 
v Malči setkání místních obča-
nů, chatařů, chalupářů i přes-
polních. Setkání se uskutečni-
lo pod pergolou na hřišti. Byli 
jsme příjemně překvapeni, ko-
lik místních i přespolních lidí 
naši akci navštívilo. I když se 
nám nepodařilo zařídit turnaj 
ve volejbale podle našich před-
stav, vůbec to nikomu nevadi-
lo. Neformálně jsme si přesto 
zahráli a hlavně se na hřišti vy-
řádily děti.
Nejvíce nás samozřejmě poba-
vila oblíbená kapela „Kašovan-
ka“, se kterou si všichni rádi 
zatančili a zazpívali. Srdečně 
jsme uvítali i členky fanklu-
bu „Kašovanky“, které dorazi-
ly pěšky z Besednice. Na akci 
zavítala i starostka městyse Be-
sednice paní Koukolová. S ka-
pelou jsme se rozloučili za vel-
kého potlesku a poděkování. 

Setkání s poutníky, kteří putovali „Po stopách 
kněze Petra z Prahy do Orvieta“

Hana Vojtová. Po krátkém 
posezení na radnici a zápisu 
do pamětní knihy se poutníci 
vydali do Kaplice. Následují-
cí dny trasa vedla do Vyššího 
Brodu, Bad Leofeldenu a v ne-
děli 19. června bylo putová-
ní ukončeno slavnostní mší 
a procesím v Orvietu.

Marie Brunová

Setkání v Malči se vydařilo, těšíme se na další

Po odjezdu kapely její mís-
to zastoupil pan Vojta Krato-
chvíl s harmonikou. Také jemu 
patří velké poděkování. Hrál 
nám a bavil všechny přítomné 
do pozdních hodin.
Vydařilo se i občerstvení - guláš 

a zákusky (jak sladké, tak slané) 
ke kávě a vínu. Guláš byl vý-
borný a za chutné zákusky dě-
kujeme místním i přespolním 
ženám. Za příspěvek na občerst-
vení děkujeme městysu Besed-
nice a straně KDU-ČSL.

Setkání celkově i s progra-
mem a nádherným počasím 
nemělo chybu a těšíme se opět 
na další akci - doufejme i s ka-
pelou „Kašovanka“.

Vratislav Brabec, 
zastupitel
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Letos jsme si svatého Proko-
pa připomněli až 10. červen-
ce, jelikož svátek sv. Prokopa 
vyšel již na pondělí 4. čer-
vence. Měli jsme alespoň 
více času se připravit, proto-
že ne každému se vždy ter-
mín zkoušek hodí. 
Jako vždy celou mši prová-
zel společný zpěv věřících 
ke cti sv. Prokopa. Další čás-
ti jsme obohatili především 
písněmi ze zpěvníku křes-
ťanských písní Hosana, a to 
Písní ke sv. Prokopovi, sva-
té přijímání provázely písně 
Ježíši, ty jsi chléb živý, dále 
zpěvný a živý nápěv Laudato 
sii, ze sborníku Současných 
světových chvalozpěvů za-
zněla sólově píseň Ty jsi mi 
vším, závěr jako vždy patřil 
poctě Panně Marii písní Pros 
za nás, Maria.
Je radost, když se k nám vždy 
připojí někdo nový, tentokrát 
to byla i nejmladší zpěvačka 
Maruška Novotná. I to je po-
zvánkou pro ty věřící, kteří by 
chtěli náš sbor svým zpěvem 
posílit a příležitostně oslavit 
našeho Pána. Všem zpěvač-
kám z celého srdce děkuji!
Všichni se již těšíme, až se 
v našem kostele opět obje-
ví zrestaurovaná socha Pan-
ny Marie, což by mělo být 
již v září. Určitě ji společ-
ně opět přivítáme zpěvem. 
Zde mne napadá, že by bylo 
vhodné oprýskanou zeď, 
před kterou pravděpodobně 
bude socha opět umístěna, 

Poutní mše svatá ke svatému Prokopovi

opravit. Chci za všechny po-
děkovat našemu panu fará-
řovi Rafaelu Kacovi, který 

zajišťuje nejen opravu sochy 
Panny Marie, ale snad na nás 
příští pouť už bude shlížet 

i zrestaurovaná socha našeho 
patrona sv. Prokopa.

Mgr. Zdeňka Řehoutová



PŘIDEJTE SE K NÁM

Od září 2022 bude kroužek pokračovat každou středu od 13.20 do 14.50 h. 
Kroužek je určen pro předškolní děti a děti 1. – 3. třídy. 
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I letos v létě se v naší škole uskutečnil příměstský letní tábor 
za pomoci organizace Attavena, která tábor pomáhala financo-
vat. S dětmi jsme se vydali do světa čar a kouzel, a to rovnou 
do soutěže o pohár tří kouzelnických škol. Děti se celý týden 
potýkaly s úkoly a překážkami jako byl let na koštěti, chytání 
fantastických zvířat, turnaj ve famfrpálu, přesazování mandragor 
nebo míchání lektvarů. Čas utekl jako voda a báječný týden byl 
pryč. Už nyní se těšíme na další rok a nové zážitky. 
Organizaci Attavena moc děkujeme za financování.

Dana Vacková a Karolína Síkorová

Letošní školní rok jsme úspěšně ukončili. Z projektu „Se Soko-
lem do života“ dostaly děti na konci roku za splnění všech cviče-
ní se zvířátky odměny ve formě medaile a diplomu. 
Oddíl pro děti dále připravil batůžky s logem oddílu. 
Městys Besednice podpořil kroužek darem - nákupem sportov-
ních pomůcek. Děkujeme. 
Také děkujeme Základní a Mateřské škole Besednice za podporu 
v realizování této volnočasové aktivity.
http://www.tjspartakts.cz/rekreacni-sport/ 

Jana Záhorková, oddíl rekreačního sportu 

V sobotu 6. 8. 2022 jsme se, 
jako každý rok, sešli na „kou-
pališti“, abychom si zahráli 
volejbal. Dopoledne to byl tur-
naj smíšených družstev. Vylo-
sovali jsme 6 družstev po pěti 
volejbalistech a hrálo každé 
družstvo s každým. Odpoled-
ne jsme hráli volejbal plážový, 
netradiční. Osm trojic bojova-
lo až skoro do tmy. Byli jsme 
potěšeni velkou účastí hráčů, 
kterých tentokrát bylo celkem 
30, včetně velkého počtu mlá-
deže. I přes ne příliš povedené 
počasí (dopoledne a poledne 
bylo deštivé a studené) jsme si 
bezvadně zahráli a hlavně jsme 
si užili plno legrace. Jako vždy 

Letní příměstský tábor Sportovky
PŘIDEJTE SE K NÁM

Od září 2022 bude kroužek pokračovat každou středu od 13.20 do 14.50 h. 
Kroužek je určen pro předškolní děti a děti 1. – 3. třídy. 

Volejbalový turnaj byl i netradiční - plážový

nás přišli podpořit naši věr-
ní fanoušci, kteří nezklamali 
a vytvořili skvělou atmosféru 
a fandili a fandili a fandili... 
Děkujeme.
Již nyní se těšíme na příští rok 
na další „turnájek“ a přejeme si, 

aby se vydařil alespoň jako ten 
letošní. Snad bude lepší počasí.
Velmi děkujeme Farmě Be-
sednice za poskytnutí nové-
ho písku na hřiště a zaměst-
nancům kiosku na koupališti 
za občerstvení.

TAEKWON-DO v Besednici
Začínáme 14. září 2022

Každou středu od 17:30 do 18:30 hodin

Tělocvična ZŠ Besednice

Ve školním roce si každou 
středu od 19.30 hodin s námi 
můžete přijít zahrát volejbal 
do tělocvičny ZŠ.

Bc. Helena Šindelířová, 
TJ Sokol Besednice z.s.
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FOLKLÓRNÍ KROUŽEK 

KOHOUŤAČKY
(pokud přijdou i chlapci, tak i KOHOUTI, pro děti od 3. do 8. třídy)

KAŽDÉ ÚTERÝ 13:45 – 14:45 hod. 

Lidové tance, zpěv, kroje! 
Kdo má zájem tančit a zpívat v duchu jihočeského folklóru,

hlaste se u p. uč. Plánské a Řehoutové.

Těšíme se na Vás.

Ještě před třiceti lety na naší škole pracoval folklórní kroužek, kte-
rý se jmenoval prostě ,,Tanečky“. Kroužek jsme vedly společně 
s mou maminkou Zdeňkou Vaňkovou a věnovaly jsme se čistě 
doudlebskému folklóru. I tyto ,,Tanečky“ navázaly na předchozí 
soubor, který zde existoval již v sedmdesátých letech a byl veden 
nejen paní Zdeňkou Vaňkovou, ale také panem Janem Douchou, 
Karlem Císařem a jeho ženou Růženou Císařovou. Oba soubory 
dosahovaly výborných úspěchů, zúčastňovaly se dětských festiva-
lů a jiných událostí, kde se mohly prezentovat, nejednou se objevi-
ly i v tehdejší televizi.
Po dlouhé pauze bychom chtěly na tuto tradici navázat s mou ko-
legyní paní učitelkou Danou Plánskou, která několik let působila 
v souboru Úsvit. Já jsem průběžně během svých studií byla rovněž 
členkou souborů Libín, Furiant a v poslední době také souboru 
Doudleban. Spoléháme rovněž na případnou pomoc a radu mé ma-
minky paní Vaňkové, dlouholeté členky Národopisného souboru 
Doudleban, a snad i ve své rodině najdu ochotu k pomoci s hudeb-
ním doprovodem na harmoniku, případně jiné hudební nástroje. 
Možná najdeme i ochotné muzikanty mezi našimi žáky.
Tentokrát se nechceme zaměřit pouze na Doudlebsko, ale aby ná-
plň byla pestřejší, tedy celkově na jihočeský folklór, kde využije-
me svých zkušeností. Víme, že děti v Besednici mají již mnoho 
aktivit a možná pro ně toto téma v současném moderním světě 
nebude až tak přitažlivé. Ale nechceme jen tančit a zpívat, chceme 
oživit lidové tradice, koledování, masopust, zvyky spojené s roční-
mi obdobími, kterými žili naši předkové. Možná nás zpočátku ne-
bude mnoho, ale i když nám půjde o kvalitu, budeme se snažit děti 
i pobavit, vybírat hravá a úsměvná témata a vracet se ke kořenům 
našich předků. Slibná je i spolupráce s chorvatským regionem, kde 
po delší čas má kolegyně Dana Plánská žila.
Věříme, že lidové tradice a zvyky pomocí našeho kroužku opět 
ožijí. A proč Kohouťačky? Je to tak trochu furiantský název a jsme 
přece pod Kohoutem!                             Mgr. Zdeňka Řehoutová

Folklórní kroužek Začínáme 19. září

V letošním roce nás opustili zakladatelé heligonkářských se-
tkání v Besednici Karel Císař a Jan Komenda. Ve spolupráci 
s JUDr. Jiřím Císařem chceme i nadále pořádat Setkání heligon-
kářů a připomínat si poříčskou katastrofu. 

Heligonkářská tradice pokračuje
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Renovace křížku nad vodojemem 
(podpořeno z dotačního programu Kulturní dědictví 
Jihočeského kraje) – realizace začátek září

Odvodnění budovy ZŠ
realizace druhá polovina září

Modernizace veřejného osvětlení na náměstí 
(podpořeno z dotačního programu POV Jihočeského kraje 2022) 
– realizace říjen

Vybudování mlatových cestiček na hřbitově 
registrační číslo projektu 22/005/19210/231/005/000995 
(podpořeno z Programu rozvoje venkova) – 
realizace druhá polovina října

Jazyková učebna Učebna chemie/přírodních věd

Dotační akce Modernizace ZŠ a MŠ Besednice 
byla ukončena

Akce, které nás ještě 
na podzim čekají

SMS upozornění
Nově se můžete na webových 

stránkách městyse zaregistrovat 
k SMS upozornění. 

Touto službou 
budeme sdělovat 

např. odstávku 
elektřiny, poruchu 

vodovodu nebo jiné 
důležité informace. 

Pokud nemáte možnost 
zaregistrovat se přímo na stránkách, 

zašlete SMS nebo volejte 
na telefonní číslo 725 964 476. 

Uveďte vaše jméno, příjmení, část obce 
(Besednice, Malče, Bída, Buda) a telefonní číslo.

Předpokládáme, že služba pomůže 
k lepší informovanosti občanů.


