
všechny vás zdravím v no-
vém volebním období. Za-
čínáme opět 
novou čtyřle-
tou etapu na-
šeho městyse. 
Věřím, že se 
všichni bu-
deme nadále 
ubírat podob-
ným směrem 
jako v minulém období, bude-
me realizovat co nejvíce akcí, 
jak investičních, tak kultur-
ních, které nám zpříjemní ži-
vot v naší obci. Doufám, že 
budeme všichni nadále praco-
vat s ochotou pro naši obec.
Dovolte mi ještě osobně vám, 
kteří jste nás volili, poděkovat 
za vaše hlasy. Jsme rádi, že po-
řád věříte v naší práci a podpo-
rujete naše myšlenky. Budeme 
se nadále snažit vás nezklamat.
A v neposlední řadě mi dovol-
te vám popřát krásné vánoční 
svátky, do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a hlavně osobní 
spokojenosti. Doufám, že si 
letos všichni Vánoce užijeme, 
možná nebudou na sněhu, ale 
přesto je to čas, který máme 
všichni rádi. Sejdeme se se 
svými rodinami a přáteli. Užij-
te si tento čas a budu se na vás 
těšit na společných akcích.
Co nás vlastně ještě čeká? 
Obecní bál, setkání seniorů, 
slavnostní rozsvícení stromeč-
ku, Andělský vánoční jarmark 
a nakonec vše zakončíme sil-
vestrovským setkáním, kte-
ré se uskutečnilo už minulý 
rok před radnicí na náměstí. 
Všichni jste srdečně zváni.

2022Besednickýzpravodaj
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Prosinec

XXVČ Í S L O R O Č N Í K

Ing. Alena Koukolová,
starostka městyse

Slovo starostky
Milí spoluobčané,

I letos byly komunální volby na-
pínavé. Před ustavující schůzí 
došlo ze strany ODS k rezigna-
ci jednoho zvoleného 
člena, kterého ihned 
zastoupil náhradník. 
Bohužel i po ustavu-
jící schůzi nás opus-
til jeden již zvolený 
zastupitel, obdrželi jsme jeho 
rezignaci. Situace se ale vyřeši-
la a na další jednání se dostavil 
v pořadí další náhradník, který 

Ve dnech 23. a 24. září se konaly volby do zastupitelstev obcí. 
Ve voličském seznamu bylo zapsáno celkem 642 voličů, kterým 
bylo vydáno 428 obálek, což je 66,67% volební účast. Odevzda-
ných obálek bylo 427 a platných hlasů 4 451. Ze 44 kandidátů 
voliči volili 11 zastupitelů.

Souběžně s volbami do zastupitelstev obcí se konalo 1. kolo vo-
leb do Senátu Parlamentu ČR a o týden později 2. kolo senátních 
voleb.

Marie Brunová, zapisovatel okrskové volební komise

Po menších změnách máme nové 
složení zastupitelstva

Ing. Alena Koukolová,
starostka

Ing. Michaela Novotná,
místostarostka

Ing. Miroslava Marchalová, 
člen zastupitelstva a předseda 

kontrolního výboru

Karel Šafránek,
člen zastupitelstva

Mgr. Radka Smolíková,
člen zastupitelstva a zástupce 

ve školské radě

Pavel Šaufler,
člen zastupitelstva a člen 

kontrolního výboru

Ing. Miloslav Sikyta,
člen zastupitelstva, předseda 
finančního výboru a zástupce 

ve školské radě

Vratislav Brabec,
člen zastupitelstva a člen 

finančního výboru

Bc. Karolina Kozlová,
člen zastupitelstva a člen 

kontrolního výboru

Jan Zeman,
člen zastupitelstva

Zdeněk Čutka,
člen zastupitelstva

složil slib a stal se řádným za-
stupitelem. Někteří členové byli 
znovu zvoleni, jiní se do zastu-

pitelstva dostali po-
prvé a také tu máme 
zastupitele, kteří ob-
sadili svůj mandát 
i po několika letech.
Ustavující schůze se 

letos konala opět v Hostinci 
U Martínka, začátek byl naplá-
novaný na 17. hodinu. Na usta-
vující schůzi se dostavila 

i veřejnost. Schůze proběh-
la dle programu, byly slo-
ženy sliby, zvolen starosta 
a místostarosta, předsedové 
a členové kontrolního a fi-
nančního výboru. Oficiální 
část ustavujícího zasedání 
trvala necelou půlhodinu, 
pak už se všichni věnova-
li volné zábavě. Atmosféra 
byla poklidná a příjemná. 

Ing. Alena Koukolová

Výsledky voleb v Besednici Složení zastupitelstva 
městyse Besednice 
pro volební období 

2022–2026:

Kandidátní listina počet hlasů počet mandátů

Sdružení nezávislých kandidátů 2022 2 311 6

Sdružení ODS a NK 1 256 3

KDU - ČSL    333 1

Nestraníci    551 1

Počet voličů 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

1. kolo 641 342 53,35 341 332

2. kolo 639 113 17,68 113 113

Pořadové 
číslo

Kandidát Hlasy 
1. kolo

Hlasy 
2. kolo

1 Huneš Robert PhDr. Mgr. MBA  58 -

2 Jirsa Tomáš Ing. MBA 111 67
3 Uhlíř Dalibor Ing.  37 -

4 Lorenc Miroslav  75 45

5 Mikeš Václav  51 -



novou bránu u tělocvičny. Ta 
oddělila parkovací prostor 
od hřiště. Nyní je parkoviště 
pro učitele a personál snadno 
zamykatelný a pro veřejnost 
nepřístupný.

 Křížek nad vodojemem to 
je další akce, která už je zcela 
ukončena. Obnova této sakrální 
stavby probíhala v průběhu září 
a října. Křížek s kamenným 
podstavcem umístěný v lese byl 
demontován a převezen k od-
borné kamenické firmě, kde do-
stal zcela novou „fazónu“. Poté 
byl umístěn zpět na své místo. 
S prací kamenické firmy jsme 
byli opět velmi spokojeni. 

Celá akce proběhla za pod-
pory dotačního programu Ji-
hočeského kraje – Kulturní 
dědictví – II. Obnova drob-
né sakrální architektury. 
Cena díla 91.690,- Kč, dotace 
ve výši 50.000,- Kč.
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Dovolte nám v krátkosti zre-
kapitulovat několik akcí, které 
byly konečně dokončeny.
Již dlouhodobě jsme řešili 
vlhkost ve zdech budovy zá-
kladní školy, provádělo se ně-
kolik vnitřních opatření, kte-
rá ale fungovala vždy jen 
dočasně. Četnější deštivé po-
časí způsobilo další vsakování 
vody do zdí. Voda se prosákla 
na podlahu nově zrekonstru-
ovaných záchodů i do prostor 
školní kuchyně. Ihned jsme 
proto poptali firmy, které by 
naši situaci vyřešili. Byla oslo-
vena firma STAKPA s.r.o., kte-
rá se v říjnu pustila do práce 
a strávila u školy několik dní. 
Práce se zdařila, prostor v zad-
ní části školy je nově odvodněn, 
byly udělány drenáže a došlo 
k výměně potrubí a skruží. Vě-
říme, že to problém vyřešilo.

 U školy ale práce nekonči-
ly, byla provedena ještě jed-
na drobnější akce. Pracovníci 
technického úseku instalovali 

Místo posledního odpočin-
ku změnilo v letošním roce 
svou podobu. Dle plánu do-
šlo k rekonstrukci páteřních 
cest na hřbitově. Práce byly 
započaty v září letošního roku 

Veřejné osvětlení ve spodní 
části náměstí. Můžete se na něj 
těšit, akce bude realizována 
do konce roku 2022.
Sportovní hřiště v Malči – již 
na začátku listopadu jsme in-
stalovali na plochu hřiště hra-
cí prvky. Zakoupili jsme hou-
pačku pro nejmenší, dřevěnou 
prolézačku s klouzačkou, pro 

Dokončené investiční akce

Nové cestičky na hřbitově v Besednici
a ukončeny v listopadu. Pů-
vodní cestní síť hřbitova byla 
zatravněná, místy zasypa-
ná štěrkem. Cesty byly často 
bahnité a také velmi náročné 
na údržbu. Cestní síť se tak do-
čkala nového, tzv. mlatového 
povrchu, jehož základem jsou 
směsi přírodního kameniva, 
které jsou zhutněny a ohra-
ničeny obrubami. Díky této 
úpravě cest je dosaženo ideál-
ních vlastností, jako jsou pev-
nost, vodopropustnost a také 
estetický a upravený vzhled.
Projekt „Vybudování mla-
tových cestiček na hřbitově“ 
byl spolufinancován Evrop-
skou unií, a to z Programu 
rozvoje venkova ČR 2014–
2020 prostřednictvím výzvy 
MAS Pomalší o.p.s.

A jaké akce nás ještě čekají? 
větší děti a dospělé jsme poří-
dili mobilní venkovní kuželky. 
V plánu máme ještě zrenovo-
vat a vylepšit plochu volejba-
lového hřiště, aby odpovídala 
potřebám občanů. Tato opra-
va proběhne z důvodu blížící 
se zimy až na jaře. Můžete se 
proto těšit na nový vzhled re-
kreační plochy vedle kapličky.

Foto z průběhu prací.
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Hurá!!! Začal nám nový škol-
ní rok. Po prázdninách jsme se 
přivítali a seznámili se s nový-
mi kamarády, kteří letos na-
stoupili v hojném počtu – třída 
Berušek má 23 dětí a paní uči-
telky Zdeničku a Jířu, ve třídě 
Sluníček je 16 dětí, z toho je 
8 předškolních dětí. V této tří-
dě učí Míša a Evička.
Od 14. září nám začal plavec-
ký výcvik v Českém Krumlově, 
který trvá až do 23. listopadu, 
probíhá každou středu. Nejdří-
ve jezdilo jen 5 dětí, později 
začalo jezdit již 10 dětí. S paní 
učitelkou Zdeničkou, která pro 
děti výcvik vede, jezdí paní 
asistentka Natálka nebo paní 
učitelka Jířa. Každý čtvrtek se 
střídáme ve vedení kroužku 
,,Šikulkové“, kde s předškolní-
mi dětmi procvičujeme jemnou 
i hrubou motoriku, rozvíjíme 
předmatematické dovednos-
ti, předčtenářskou gramotnost, 
různě tvoříme a zpíváme. Úter-
ní ráno po svačince patří něm-
čině. Ze základní školy za námi 
dochází paní učitelka Míša Hla-
vatá. Pomocí pokusů a hravou 
formou seznamuje děti s ně-
meckými slovíčky. Tento krou-
žek je z přeshraničního mezi-
národního projektu EduSTEM 
a jmenuje se Malý badatel. 
V září se některé školkové děti 
zúčastnily běhu MaRUNka, 
odkud si donesly za svůj výkon 
čokoládové medaile. Také bylo 
výročí Emila a Dany Zátopko-
vých, kdy jsme se při této příle-
žitosti seznámili s jejich život-
ním příběhem a na jejich počest 
jsme si udělali ve školce spor-
tovní překážkovou dráhu. 
Stejně jako loňský rok za dět-
mi dojíždí divadlo. V září nás 
mělo navštívit divadlo Z Bed-
ny se svojí pohádkou Kocour 
v botách. Bohužel se z důvodu 
nemoci muselo divadlo pře-
sunout na listopad. V tomto 
měsíci nás čeká divadlo Divo-
loď s pohádkou Qvído a stra-
šidelná škola, na které se děti 
těší, protože si vždy půjčují 
loutky. Podzim jsme využili 

Pestré aktivity mateřské školy

k vycházkám do krásného oko-
lí, sbírání přírodnin, pouště-
ní draků, ve třídě k ochutnáv-
ce ovoce a zeleniny a výrobě 
šťávy. Také jsme se zúčastnili 
„Výtvarné soutěže pro nejmen-
ší cestovatele“ pro děti ve věku 
3–7 let, kterou pořádá EUrocen-
trum České Budějovice, dob-
ré výsledky s napětím očeká-
váme. Na konci října proběhla 

halloweenská bojovka, kterou 
pro MŠ a první stupeň připra-
vili žáci 5. třídy. Děti plnily 
různé úkoly ve vnitřních pro-
storách školy. Do konce školní-
ho roku nás ještě čeká školko-
vé focení s panem Plandorem, 
vánoční zpívání s jarmarkem, 
které máme společně se zá-
kladní školou, logopedická de-
pistáž a divadla. Také chceme 

s dětmi péct vánoční perníčky 
a tvořit drobné vánoční dárky 
pro rodiče.
Děkujeme rodičům za důvě-
ru a spolupráci a těší náš, že 
nový školní rok 2022/2023 za-
čal opět s velkým počtem dětí.

                   Za kolektiv učitelek 
                  Míša Syrovátková 
                   a Eva Heřmanová
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Dle zákona o pedagogických 
pracovnících mají všichni pe-
dagogové povinnost se dále 
vzdělávat. Besednická škola 
v rámci projektu Erasmus+ po-
skytla svým učitelům možnost 
za vzděláváním vycestovat 
do zahraničí. Veškeré náklady 
byly hrazeny z tzv. mobilit jed-
notlivců, škola na jejich pobyt 
a studium nemusela vynaložit 
peníze z rozpočtu zřizovatele. 
I když jsme žádost podávali 
a byli do programu zařazeni již 
dříve, díky situaci s Covid-19 
vycestovali učitelé poprvé až 
během letních prázdnin 2021.
Během posledních dvou let tak 
dvě učitelky absolvovaly kurz 
německého jazyka v Německu 
(Heidelberg) a Rakousku (Ví-
deň), jeden učitel kurz didakti-
ky anglického jazyka v irském 
Dublinu (Teaching 21st Centu-
ry Skills and Irish Culture and 
History) a čtyři kolegyně se 
zúčastnily výuky anglického 
jazyka na ostrově Malta – šlo 
o jednu asistentku pedagoga 
a tři učitelky, z toho dvě z ma-
teřské školy.
V kurzech si prohlubovali 

V projektu Erasmus+ se vzdělávají v zahraničí
i naši učitelé ze Základní školy

Vedení školy pak „stínovalo“ 
práci svých kolegů ve slovin-
ském Mariboru. Týdenní stáž 
na základní a mateřské ško-
le byla vyplněna nejen násle-
chy v hodinách, ale zejména 
diskuzí s vedením tamní ško-
ly o metodách, které používa-
jí, o slovinském systému škol-
ství a jeho financování. Tento 
pobyt celý náš projekt uzavřel 
a nyní probíhá zpracování zá-
věrečné zprávy a vyúčtování.
Díky zapojení do Erasmus+ 
jsme nejen posílili svoje 
schopnosti komunikovat v ci-
zím jazyce, ale i samostatnost 
– učitelé vycestovávali bez do-
provodu a museli si během po-
bytu vše sami vyřídit. Získali 
jsme také mnoho nových přá-
tel v zahraničí a srovnání živo-
ta v cizích zemích. Pro vede-
ní a paní ekonomku bylo také 
výzvou správné zpracování 
všech dokumentů a účetních 
dokladů, šlo opravdu o roz-
sáhlý projekt, který si vyžádal 
spoustu času během příprav 
i realizace.

Ing. Eva Tomášková

své znalosti, ale zároveň bě-
hem čtrnáctidenního pobytu 
měli možnost poznávat i zemi, 
ve které pobývali. Další účast-
níci kurzů byli z mnoha růz-
ných zemí, společně absol-
vovali i doprovodný program 

a vyměňovali si informace 
o životě a práci ve své domov-
ské zemi. Kurz didaktiky se 
zabýval také využitím kritic-
kého myšlení, metody CLIL 
a výuky pomocí story-retelling 
(převyprávění příběhů).
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Díky psaní tohoto příspěv-
ku jsem si připomněla, že je 
už konec října. Čas neskuteč-
ně rychle plyne – před pár dny 
jsme uvítali v lavicích nové 
prvňáčky a najednou diskutu-
jeme o programu na adventní 
jarmark, který bude koncem 
listopadu.
Během letních prázdnin pro-
běhlo ve škole několik rekon-
strukcí, se kterými jsme vás 
v minulém zpravodaji sezná-
mili prostřednictvím fotodo-
kumentace. Tyto prostory jsou 
nyní využívány pro výuku – 
a to jak cizích jazyků, tak napří-
klad přírodovědných předmětů.
Ve škole došlo k obměně pe-
dagogického sboru. Noví ko-
legové přináší nové nápady 
a zkušenosti. Společně s déle 
působícími pedagogy pro 
žáky zajišťují aktivity nad rá-
mec běžné výuky, které při-
pomínají například významné 
dny a události. Začátkem září 
tak proběhl projekt k výro-
čí narození Emila a Dany Zá-
topkových. Společně se žáky 
jsme oslavili v odpoledních 
a podvečerních hodinách Hal-
loween a šesťáci si udělali vý-
let na výstavu hub a do Plane-
tária v Českých Budějovicích. 
Společně jsme již stihli osla-
vit den jazyků, a to na prvním 
i druhém stupni.
Žáci devátého ročníku měli 
možnost seznámit se s někte-
rými profesemi prostřednic-
tvím workshopů na středních 
školách a také navštívili Burzu 
škol v Kaplici. Všechny tyto 
aktivity byly hrazeny z projek-
tů, pro žáky zcela zdarma.
I v letošním roce mohou žáci 
využít konzultace s odborníkem 
– koordinátorem inkluze. Roz-
vrh naší externí spolupracovnice 
je vždy plně využit, žáci o tuto 
službu mají velký zájem.
Od září začíná funguje folklor-
ní kroužek Kohouťačky, ve kte-
rém si žáci pod vedením na-
šich dvou kolegyň připomínají 

Nový školní rok začal v rekonstruovaných 
prostorách a s novým pedagogickým sborem

tradice regionu a připravují ve-
řejná vystoupení – například 
26. 11. 2022 zajistí předtančení 
na obecním plese.

Ve škole připravujeme také 
několik akcí pro veřejnost. 
Kromě nich nás čeká v dohled-
né době mnoho aktivit – ať se 

jedná o akce pravidelné (pla-
vání, bruslení, lyžařský kurz, 
mikulášská, ...), tak o ty, které 
jsou novinkami.

Věřím, že se i v letošním škol-
ním roce bude mít škola čím 
prezentovat, a těším se na se-
tkání na některé z výše uvede-
ných akcí.

               Ing. Eva Tomášková, 
              ředitelka školy

30. 11. 2022

Adventní jarmark 
(vystoupení žáků + prodej 

výrobků)

11. 1. 2023

Den otevřených dveří

4. + 5. 4. 2023

Zápis do 1. třídy

5. 4. 2023

Výstava pokojových 
květin

Květen 2023 
(bude upřesněno)

Zápis do MŠ 
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K pravidelným činnostem 
ve školní družině patří tvoření 
s dětmi v rámci výtvarné dílnič-
ky. V uplynulém období jsme 
se věnovali podzimní tematice 
a Halloweenu, příští inspirací 
bude svátek sv. Martina. Prá-
ce dětí prezentujeme na výstav-
kách ve třídě a na webových 
stránkách školy, v listopadu 
se zúčastníme velké podzimní 
soutěže na téma symboly pod-
zimu. Čas rychle běží a za chví-
li tu máme advent, který nám 
nabízí spoustu krásných námě-
tů pro další tvoření. Všichni už 
se moc těšíme.

Za ŠD Alena Blechová

Jednou velkou zářijovou novin-
kou ve školní jídelně je pečení 
domácích chlebů, housek a roh-
líků pro děti z MŠ k svačinkám.
Poslední týden v září děti čekal 
v naší jídelně jídelníček inspiro-
vaný podzimem – vepřový plá-
tek na houbách s rýží, smažená 
brokolice s bramborami, bulgu-
rové rizoto s kuřecím masem, 
zeleninou a červenou řepou, ob-
líbená koprová omáčka s vej-
cem a houskovým knedlíkem.
V polovině měsíce října kuchař-
ky připravily jídelníček inspiro-
vaný jídly z cizích zemí. Každý 
den jsme se pokusily vytvořit jí-
delníček určité evropské země.
V pondělí děti ochutnaly jídla 
z Itálie. Děti ve školce dostaly 
k svačince italskou bruschettu 
– opečený chléb, se smetano-
vým sýrem, hlávkovým salátem 
a rajčátkem. Obědové menu se 
skládalo z polévky minestrone 
a italského guláše se sýrem.
Úterý bylo ve znamení Srbska. 
Dětičkám se na chléb namaza-
la srbská rybičková pomazánka 
a k obědu polévka čorba a srb-
ské čevabčiči.
Ve středu jsme zavítali všich-
ni do Alp a do Německa. Pod 
názvem pomazánka obatzda si 
nikdo neuměl představit, co to 

Výtvarná dílnička zůstává v oblibě dětí

bude. Jedná se o bavorskou po-
mazánku z hermelínu, camem-
bertu nebo romadúru s máslem 
a paprikou. 
K obědu kuchařky uvařily frank-
furtskou polévku a sladkou no-
vinku – alpský kynutý knedlík 
s vanilkovým přelivem a mákem.

Školní jídelna peče k svačinkám domácí pečivo

Ve čtvrtek jsme vycestovali 
do Řecka, kde na nás čekala po-
lévka avgolemono a středomoř-
ská ryba na grilu s grilovanou 
zeleninou a tzatziki. 
Týden jsme zakončili v Maďar-
sku polévkou újházy tyúkhúsle-
ves – kuřecí vývar s nudlemi 

a maďarským perkeltem s tarho-
ňou. Ráno dětem paní kuchař-
ka připravila skvostné langoše 
s kečupem.
Ve škole se na 31. října 2022 
chystalo halloweenské překva-
pení, tak jsme v kuchyni nemoh-
ly (kuchařky) být pozadu:
Svačinka: Jogurt míchaný s plo-
dy z lesů a hájů, sladké klobouč-
ky, obarvené kouzelné mlíčko, 
začarovaný čajový lektvar
Oběd: Polévka z ryb ulovených 
z bažin za svitu měsíčku
Hrůzostrašné krvavé rizoto, po-
sypané kouzelným kořením, 
zelená kyselá okurka, nápoj 
z brčálu.
Odp. svačinka: Chléb s tvrdou 
kůrkou, barevná pomazánka 
z kořínků, nápoj z brčálu.
Na listopad jsme přichystaly opět 
dvě akce. 11. 11. 2022 jsme při-
pravily „Svatomartinské menu“ 
a v týdnu od 21. 11. do 25. 11. 
budeme mít týden inspirovaný 
barvami. Každý den bude jedna 
barva a my se pokusíme vyladit 
k té barvě i jídelníček.
V prosinci upečeme něco slad-
kého na Mikuláše a nemine nás 
ani vánoční menu v posledním 
školním prosincovém týdnu.
               Za školní jídelnu 
               Martina Šindelířová

Pečeme chleby a housky do školky
Staročeský domácí chléb
1 lžička soli, 500 g hl. mouky, 300 ml vlažného mléka nebo 
vody, 1 kostka droždí, 1 lžička kmínu, 1 lžička cukru

Připravíme si kvásek ze lžičky cukru, vlažného mléka a jed-
noho droždí cca 42 g. V misce si smícháme sůl, kmín a hlad-
kou mouku. Potom přidáme kvásek a těsto dobře zpracujeme. 
V této fázi je možno přidat několik dalších věcí, jako jsou na-
příklad olivy, smažená cibulka... Smícháme a dobře propra-
cované těsto necháme cca 1 hodinu odpočinout. Posypeme ho 
moukou. Po hodině těsto ještě jednou řádně uhněteme, aby se 
dobře spojilo, a vložíme buď do formy, nebo uválíme bochá-
nek. Pečeme asi 1,5 hodiny při teplotě 180–200 °C.
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Taneční kroužek probíhá již 
druhým školním rokem v bu-
dově bývalé školky v Besedni-
ci pod vedením Šárky Kleino-
vé. Každé pondělí od 17 hodin 
se tak na dvě hodiny v budově 
u kostela rozezní hudba a smích. 
Děti jsou rozděleny do dvou 
skupin, na mladší a starší žáky.
V loňském školním roce 

Dne 17. září 2022 proběhl již 
4. ročník besednického Ma-
RUNka běhu. Díky běžcům 
a sponzorům se tento rok vybra-
lo neuvěřitelných 72.230,- Kč. 
Celkem se akce zúčastnilo 148 
běžců. Výtěžek je věnován bu-
dějovickému Autis Centru, kte-
rý je nyní ve fázi dostavby no-
vého týdenního stacionáře pro 
dospělé s poruchou autistické-
ho spektra, a finanční dar pou-
žije na svoje vybavení.
Velké poděkování patří běž-
cům, sponzorům a všem dobro-
volníkům.    Tereza Vlachová

O taneční kroužek Kohoutek je větší zájem
navštěvovalo kroužek 22 děv-
čat. V letošním je to 24 děvčat 
a jeden chlapec. Tento krou-
žek je vhodný pro všechny děti 
školního věku, které se chtějí 
hýbat a zažít zábavu při tanci. 
Kroužek je zaměřen na rozvoj 
fyzické kondice, koordinace 
horních a dolních končetin, vní-
mání rytmu hudby a správného 

držení těla. V rámci rozcvičky 
se děti seznamují se základními 
kroky aerobiku, zumby a s tím 
spojené jednoduché choreogra-
fie. Dále pak složitější choreo-
grafie moderního tance. V zá-
věru lekce nechybí protažení.
Za sebou máme celkem tři vy-
stoupení a tři složitější cho-
reografie, které vám děti 

předvedly na místních akcích. 
Nyní se připravujeme na další 
vystoupení. To se bude konat 
4. prosince na Andělských trzích 
od 16 hodin v sále Hostin-
ce U Martínků. Budeme rádi, 
když se na nás přijdete podívat.
Těší mne, že je o kroužek velký 
zájem a že se děti chtějí věno-
vat pohybu!   Šárka Kleinová

Výtěžek z MaRUNka běhu byl pro Autis Centrum ČB

Příští MaRUNka běh se uskuteční 16. 9. 2023. Výsledky běhů 2022 najdete na webu maraton.cz.
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Členky SPOZ od července do října navštívily s balíčkem a pamět-
ní čokoládou od obce 45 jubilantů a popřály jim k narozeninám.
1. září se SPOZ připojil s knižním dárkem k slavnostnímu vítá-
ní prvňáčků, které proběhlo za účasti vedení obce, ZŠ a rodičů 
a dalších hostů. Nebylo zapomenuto ani na děti v MŠ. Děti jsou 
v čím dál krásnějším prostředí školy.
Koncem září SPOZ připravil očekávaný každoroční zájezd pro 
seniory. Tentokrát na tolik diskutované Čapí hnízdo. Všichni 
jsme byli zvědaví, jak areál vypadá a k čemu slouží. Problém byl, 
jak skloubit volný termín autobusu, který jsme dostali, s možnos-
tí prohlídky, které probíhají denně mimo pondělí, kdy je zavíra-
cí den. Nakonec nám vedení ČH vyšlo vstříc a mimořádně pro 
nás otevřeli v pondělí 26. 9. 2022. Byli jsme tam sami. V klidu 
jsme si prohlédli celý areál, který byl postavený pro široké vyu-
žití na místě bývalého pivovaru s podmínkami stavebních úprav 
původních majitelek na výměře 101 ha se 100 zaměstnanci. Vše 
s velmi ochotnou paní průvodkyní. Po výkladu a ukázkách nám 
připravili oběd a po zakončení dezertem a kávou jsme se vydali 
na zpáteční cestu domů. Slunečný den nám přál. Po cestě domů 
jsme se nesetkali s žádnými dopravními omezeními.
V září a říjnu oslavili manželé Věra a Jiří Hubených a manželé Ma-
rie a František Dvořákovi smaragdovou svatbu a manželé Věra a Ja-
roslav Otenšlégrovi diamantovou svatbu. K těmto krásným výročím 

Sbor pro občanské záležitosti a jejich akce 
jim členky popřály malým dárkem. Ne každému se podaří oslavit 
tak významný den. Ještě jednou přejeme hodně zdraví a pohody 
do dalších let i ostatním, kteří budou výročí svatby slavit.
Připravovaly jsme další akce a čekaly, co bude po volbách. Přišla 
změna. SPOZ byl zrušen. Zastupitelstvo městyse má novou před-
stavu a koncepci, jak pokračovat v návštěvách jubilantů. Má na to 
právo. Ale .... Nebylo nám ani umožněno dotáhnout do konce roku 
to, co jsme pro vás dělaly všechny předchozí volební období. Přání 
jubilantům za listopad a prosinec a vánoční návštěvy 79 let a více. 
Nečekaly jsme za to žádnou odměnu. Považujeme za správné, že 
to mělo být dotaženo do konce roku. Tak, jak to bylo pro jubilanty 
v předchozích letech po každých volbách. Sbory nebyl náš zdejší 
výmysl, ale byly to a jsou činnosti podporované státem více jak 
60 let. Jsou součástí i rozpočtové skladby. Vždy záleželo na ob-
cích, jak si váží svých občanů. Jak tuto možnost využít.
Děkujeme všem, kteří se s námi za 50 let na těchto akcích pro 
naše občany podíleli a všem občanům přejeme do dalších let 
hodně zdraví, štěstí, setkávání s dobrými lidmi, krásné Vánoce 
a hlavně mír.                                                Milena Doubravská

Členky SPOZ: Marie Špulková, Zdeňka Papoušková, Milada 
Šafránková, Danuše Šimková, Věra Ševčíková, Eva Bícová 
a Milena Doubravská
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Nový systém občanských záležitostí již funguje
Jak už asi všichni víte, proved-
li jsme menší změny. 
S příchodem nového zastupi-
telstva došlo i ke změně v ob-
darovávání našich občanů. 
Pro jubilanty a oslavence jsme 
připravili nový systém, který 
už aplikujeme od listopadu. 
Věřím, že budete z našich darů 
příjemně překvapeni a budete 
se účastnit akcí, které pro vás 
máme připravené.

Ing. Alena Koukolová

PODĚKO VÁNÍ
Dovolte mi, abych touto cestou také poděkovala všem členkám Sboru pro občanské 
záležitosti, které po celou dobu zastupovaly obec a několik let se staraly o naše spo-
luobčany. Osobně je navštěvovaly a vymýšlely pro ně nejrůznější aktivity a kulturní 
zážitky. Jejich práci hodnotím velmi kladně. Věřím, že jsem při naší poslední schůz-
ce osvětlila všem členkám SPOZ důvod nevolit komisi a doufám, že ode mě uvítaly 
darovanou květinu a osobní poděkování.

Nezapomínáme na naše občany

Dne 11. září jsme na podzimním vítání občánků přivítali 4 chlapečky – Toníčka N., Lukáška K., Toníčka K. a Dominika M.

Zmiňovaný nový systém při-
chází s dobrou myšlenkou. 
Chceme vše po několika letech 

Jubilanti a oslavenci
Senioři, kteří oslaví 65, 70, 75, 80, 85, 
90 a více let, budou pozvání na radni-
ci do obřadní síně, kde starostka nebo 
místostarostka osobně poblahopřeje 
k významnému výročí a předá hod-
notný dárkový balíček. Při této příle-
žitosti bude připraven i kulturní pro-
gram dětí z mateřské školky a malé 
občerstvení. Oslavence mohou do-
provodit příbuzní či přátelé.
Pokud se naši oslavenci nebudou 
moci z jakéhokoliv důvodu zúčast-
nit, navštívíme je po domluvě doma 
a balíček osobně předáme.
Občané, kteří dosáhnou obdivuhod-
ného věku 81 a více let, od nás každo-
ročně obdrží dárkový poukaz v hod-
notě 200,- Kč, přání a malý dáreček.

Vítání občánků
Pro každého nové spoluobčánka, který se účastní slav-
nostního Vítání občánků, máme připravený finanční 
dar ve výši 3.000,- Kč + malý dárek. V současné době 
věnujeme krabičky na zoubky.

Příspěvek na pohřeb
Zavedli jsme úplně nový příspěvek. Všichni víte, že si vá-
žíme vás všech, jak dětí, mladých, tak i občanů v pokro-
čilém věku. Uvědomujeme si, že doba nám opět nepřeje. 
Náklady na veškeré denní potřeby, ať je to nákup potra-
vin, platby za elektřinu, nájemné a jiné výdaje, se zvy-
šují. Proto nám dovolte nabídnout v nelehkých chvílích 
finanční příspěvek na pohřeb. Víme, že je to citlivé téma, 
všichni bychom chtěli mít své blízké neustále u sebe, 
ale nebojte se za námi i v takových chvílích přijít a rádi 
vám, jako vypravovateli pohřbu, vyplatíme finanční část-
ku ve výši 3.000,- Kč jako příspěvek na náklady spojené 
s posledním rozloučením.             Ing. Alena Koukolová

pozměnit, oživit a modernizo-
vat. Obec na vás nezapomíná, 
dále vás budeme navštěvovat 

a pořádat nejrůznější kultur-
ní akce pro všechny věko-
vé kategorie. Nezapomeneme 

ani na školní a školkové děti.
Dovolte mi proto vše předsta-
vit a popsat.

Setkání seniorů 
a kulturní akce
Nadále budeme pokračovat v již 
zavedeném systému setkávání se-
niorů a pořádání akcí. Setkání se 
bude konat v listopadu a na další 
se můžete těšit v polovině března 
2023, kde vás bude čekat bohatý 
program. Plánujeme i zájezdy.

Svatby, výročí svateb
Pro naše občany, kteří se rozhod-
nou se nechat na území městyse 
Besednice oddat, věnujeme finanč-
ní dar ve výši 5.000,- Kč. A pro ty, 
kteří oslaví 50. výročí svatby a ná-
sledná pětiletá výročí, obdrží od nás 
osobně hodnotný věcný dar.
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Už třetím rokem se v podzimním čase 
uskutečnilo v Kapli betlémské Díkůvzdá-
ní nejen za úrodu. V prvních dvou roční-
cích to bylo spojeno s děkovnou boho-
službou a větší slavností. Loni jsme měli 
mezi námi vzácného hosta – bratra patri-
archu Tomáše Buttu. Letošní Díkůvzdá-
ní bylo mnohem skromnější, protože se 
odehrávalo ve stejný den jako diecézní 
shromáždění naší církve v Č. Budějovi-
cích. I tak však bylo, jak věřím, vydaře-
né. Koncert písničkářky Pavlíny Jíšové 
byl hojně navštíven a atmosféra byla vel-
mi příjemná. Píseň „Jeruzalém ze zlata“, 

Dne 16. 9. 2022 jsme na poli 
rodiny Šedivých sbírali bram-
bory, byl vcelku hezký den. 
Občas sice sprchlo, ale to nám 
nevadilo. Nasbírali jsme si čtyři 
pytle a chystali jsme se domů. 
Nastartuji auto a už odjíždím, 
když v tom vidím, jak někdo 
padá do brázdy. Ještě na klu-
ky volám a ukazuji, že nějaký 
muž zakopl a spadl do brázdy. 
Pán se ale delší dobu nezve-
dal. V tu chvíli už se k němu 
sbíhá František Janů s páno-
vou manželkou. Vypínám mo-
tor auta a běžím za nimi, pro-
tože to nemám daleko. Vidím, 

Mezi námi jsou stateční a obětaví občané 

V prosincovém čísle zpravodaje 
vám paní Paťhová popsala pří-
běh záchrany života na místním 
koupališti. V článku jste se moh-
li dozvědět, jak záchrana života 
probíhala a kolik lidí se záchra-
ny zúčastnilo. Velké díky patři-
lo především Evě Bícové, která 
až do příletu helikoptéry prová-
děla resuscitaci. Za tento čin jí 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska udělilo 7. září 2022 
medaili „Za záchranu života“.

Ing. Alena Koukolová

Další obdivuhodná záchrana života

Ocenění za záchranu života

že pán je v bezvědomí. Ptám 
se, zda potřebují pomoct. Fan-
da Janů s Vaškem Šedivým 
na mě volají, ať přivolám ze 
shora pole paní zubařku Čur-
dovou. V tomto momentu už 
mají záchrannou službu na te-
lefonu. Běžím nahoru na pole 
a hledám ji. Když jsem ji našla, 
sdělila mi, že je na poli ještě 
jedna paní, která je též lékařka. 
Oběma za běhu popisuji situa-
ci a směruji je k Fandovi a Vaš-
kovi. Když dobíháme, Fanda 
už pánovi provádí resuscitaci. 
Střídá se s Vaškem a paní lé-
kařky s pánovou manželkou 

jim asistují. Já si beru na stra-
nu jeho vnoučata a snažím se je 
uklidnit a přivést na jiné myš-
lenky. Po chvíli přilétá vrtulník 
a sbíhají se záchranáři, kteří mu 
podávají potřebné léky, vyndá-
vají AED. Celou dobu Fanda 
provádí resuscitaci a střídá jej 
Vašek. Přijíždějí i hasiči, kteří 
pokračují v resuscitaci. Ke mně 
se přidává Růžena Šedivá, kte-
rá byla na druhém konci pole 
a zjistila, že se něco děje. Spo-
lečně jsme se věnovaly vnou-
čatům a v duchu si říkaly, ať 
to hlavně vše dobře dopadne 
a pán přežije. Jako poslední 

přijíždí autem záchranná služ-
ba.Vypadalo to vše nekoneč-
ně, ale přeci jen se pána poda-
řilo oživit a vrtulník jej letecky 
přepravil do českobudějovické 
nemocnice. Pán byl sice nějaký 
den v umělém spánku, ale nyní 
už je zpátky doma u své rodiny. 
Za to, že žije, patří velké díky 
hlavně Františku Janovi, kte-
rý prováděl skoro celou dobu 
resuscitaci a Václavu Šedivé-
mu, který jej střídal. Dále paní 
zubařce Čurdové a její kole-
gyni. Ti všichni se hromadně 
podíleli na záchraně života.

Bc. Michaela Syrovátková

Díkůvzdání v Kapli betlémské
ale i další byly odměněny velkým potles-
kem. Bohoslužba v Kapli betlémské se 
nyní nekonala pravidelně z důvodu ne-
moci duchovního. V listopadu i prosinci 
však bohoslužbu plánujeme, stejně jako 
již tradiční Rozsvícení Moravské hvěz-
dy. To se uskuteční v sobotu 10. 12. 2022 
od 16.30 hodin. Zazpívá znovu volné hu-
dební uskupení Rosťa a spol.
Závěrem bych rád poděkoval vedení 
městyse za velmi dobrou spolupráci, ze-
jména za finanční příspěvek a za pomoc se 
sekáním zahrady.

Karel Filip, farář
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V 18. září jste mohli v kinosále 
školy shlédnout divadelní hru 
Jaromíra Hrušky „SORRY..., 
... BABY“ – volné pokračování 
kultovní „chilli“ komedie nejen 
o sexu a vztazích online i offli-
ne, kterou nastudoval Divadelní 
klub Českokrumlovská scéna.

Na podzim se v pravidelné celostátní akci – Týden knihoven – vy-
hlašuje výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás, je to již 13. roč-
ník. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Lesy 
České republiky společně s dalšími organizacemi chtějí podpořit 
v dětech výtvarné schopnosti a cítění s přírodou získanou návště-
vou lesa – domova velkého množství živočichů a rostlin. 
Naše knihovna se soutěže ve spolupráci se ZŠ a MŠ zúčastňuje ně-
kolik let a docela úspěšně. Proto jsme se opět přihlásili. Obracím 
se na děti, aby se rozhodly k malování a kreslení na tato témata:

 Jaký les se ti líbí?
 Člověk a les
 Ručně vyrobená knížka o lese 
 Voda v lese a okolí
 Stromy v barevném kabátku
 Jak děti vidí práci lesníka

Výtvarné práce předávejte učitelům nebo rovnou do knihovny 
do konce února 2023. V měsíci dubnu budou vystaveny a pak pře-
vezeny do Jihočeské vědecké knihovny k vyhodnocení. Dne 6. červ-
na 2023 při vernisáži budou vyhlášeny výsledky a předány ceny.

V pondělí 3. října navštívil knihovnu pan Jan Šimánek. Na pro-
gramu byly Pověsti na Doudlebsku. Pověsti, které vznikaly vy-
právěním v historických časech a v různých místech. Vyprávěly 
se při „hrátkách“ hlavně v zimě, kdy se všichni scházeli.
Pan Šimánek se nejprve zaměřil na nejstarší zápisy tzv. nadpřiro-
zených pověstí o vodnících, bludičkách, můře, čertech a čaroděj-
nicích, které pocházejí z konce 19. století. Sesbíral je ThDr. Jan 
Zítek, rodák z Velešína, a otiskl v časopise Český lid. K jeho zá-
pisům patří i pověst o zakopaném pokladu a zakleté duši na hra-
dě Pořešín nebo propadlé svatbě u Borovan.
Mezi historické pověsti patří také ta o narození Jana Žižky ve vykot-
laném dubu u Trocnova, jeho křtu ve Střížově nebo ze 16. století ko-
mářické šlechtičně Kristýně Dráchové, které se říkalo „ušatá paní“. 
Podle jednoho vyprávění byla velmi štědrá ke svým poddaným, 
podle druhého naopak byla lakomá a za trest jí narostly velké uši.

V kinosále školy se opět hrálo

Zajímavou kapitolou jsou pověsti náboženské. Například o tom, 
jak Panna Maria putovala naším krajem z Betléma do Egypta 
a ve vandličkách u Síkorova Hamru vykoupala malého Ježíška 
a od těch dob má voda léčivé účinky. Podobná pověst se vyprá-
věla v blízké Todni, kde prý u místní kaple zanechala na kameni 
svou stopu.
Posluchači přidali místní pověst o zajíci s ohnivýma očima, který 
se v letních měsících zjevuje v Píšetnici v místech, kde tragicky 
zemřeli dva milenci, nebo o osudových znameních smrti blíz-
kého člověka a projevuje se to například nenadálým klepáním 
na okno.
Pokud máte nějakou pověst či skutečný příběh z našich míst 
a chtěli byste se o něj podělit, přineste ho do knihovny, mohl by 
se zveřejnit v připravované knize pana Šimánka.
Knihovna připravila i další akce: Trénování paměti, Neznámá zá-
koutí Blanského lesa.

Libuše Vontorová, knihovnice

Výtvarná soutěž Lesy a příroda již běží. 
Pověsti z kraje přilákaly řadu posluchačů
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I v letošním roce se nám po-
dařilo zorganizovat a uspořá-
dat setkání příznivců a přátel 
létajících draků. A tak v ne-
děli odpoledne, 16. 10. 2022, 
proběhla na louce za obcí smě-
rem na Slabošovku tradiční 
Drakiáda.
Počasí nám přálo, sluníčko 
hřálo a vítr foukal tak akorát. 
Takže ideální podmínky pro 
pouštění draků všemožných 
druhů a rozměrů. Postupně se 
na obloze vznášelo na 50 dra-
ků a dráčat, které nepouštěli 
jenom děti, ale i mnozí dospě-
lí. Největší výdrž měl Honzík 
Syrovátka, který svého draka 
nepřetržitě pouštěl od začátku 
do konce akce.
V rámci odpoledne se moh-
li všichni účastníci občerst-
vit. K dispozici byl čaj a ma-
linová šťáva pro děti i káva 
a pivo pro dospělé. Ke kávě 
a čaji si mohli všichni dopřát 

Dne 24. září 2022 se v obci kona-
la dětská hasičská soutěž. Počasí 
nám opravdu přálo celou dobu. 
Bylo hezké počasí, až při konci 
nástupu se rozpršelo. Celá akce 
vypukla v 10 hodin. Na hřiště 
u školy se sjela družstva z celého 
okresu Český Krumlov, aby se 
v posledním kole pohárové ligy 
rozhodlo o celkovém umístnění 
jednotlivých družstev. Soutěže 
se zúčastnilo přes 40 družstev, 
která soutěžila ve třech kategori-
ích. A to přípravka, děti 3–6 let, 
mladší žáci, děti 6–11 let, a starší 
žáci, děti 11–15 let. V nejmlad-
ší kategorii se na 1. místě umís-
tilo družstvo SDH Velešín ,,A“, 
na 2. místě sousedi z SDH So-
běnov a na 3. místě SDH Netře-
bice. V kategorii mladších žáků 
zvítězilo družstvo SDH Nová 
Ves ,,A“, 2. místo obsadili opět 
naši sousedi SDH Soběnov ,,A“ 
a 3. místo obsadilo družstvo 
SDH Holubov. V nejstarší ka-
tegorii zvítězilo družstvo SDH 

Na drakiádu v Besednici svítilo sluníčko

i napečené sladké dobroty. 
A jelikož k podzimním akcím 
všeobecně patří ohýnek a opé-
kání buřtů, nechyběla ani tato 
možnost, a tak si mnozí účast-
níci pochutnali na čerstvých 
voňavých špekáčcích.
Počasí bylo opravdu vyvede-
né, proto není divu, že přišla 
spousta místních i přespolních 

dětí i dospělých. Všichni se 
bavili a užili si sluníčka i dob-
rého jídla a pití. Děti za své 
výkony s proháněním draků 
po obloze dostaly i sladkou od-
měnu. Další sladké překvapení 
čekalo na ty, kteří donesli svůj 
výtvor na téma „Podzim v Be-
sednici“. Z donesených obráz-
ků a výtvorů bude instalována 

výstavka v prostorách radni-
ce. Tak se určitě přijďte podí-
vat, třeba cestou na poštu či 
k lékaři...
Závěrem bych chtěla podě-
kovat všem, kteří se podíleli 
na organizaci Drakiády.
Krásný zbytek podzimu 
za všechny přeje

Ing. Michaela Novotná

Dětská hasičská soutěž v Besednici má své vítěze

Plešovice, 2. místo SDH Holu-
bov a 3. místo obsadilo druž-
stvo SDH Mojné. Náš sbor 
se zúčastnil hned se 4 druž-
stvy. Nejlépe se umístili mlad-
ší žáci ,,C“ na 10. místě, poté 
mladší žáci ,,A“ na 16. místě 

a nakonec mladší žáci ,,B“ 
na 18. místě. Starší žáci se 
umístili na 14. místě. Všem zú-
častněným družstvům děkuje-
me a těšíme se na další sezónu. 
Na závěr bychom chtěli po-
děkovat všem, co se podíleli 

na organizaci. Ať už sponzo-
rům, městysu a v neposled-
ní řadě lidem ze sboru, kteří 
celý den obsluhovali ve stánku 
nebo technicky zajišťovali prů-
běh soutěže. DĚKUJEME!

Karolína Síkorová
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V minulém čísle jsme vás in-
formovali o tablech žáků 9. tří-
dy a předškoláků na radnici. 
Moc se líbily. Další výstavku 
připravila paní učitelka Ma-
toušková na téma „První kro-
ky do školy“. Najdete ji opět 
v přízemí budovy radnice.
Podzim již tradičně pat-
ří naší největší akci – Setká-
ní heligonkářů. Ve spolupráci 
s JUDr. Jiřím Císařem pokra-
čuje dál heligonkářská tradice.
Kapela Kladenská heligon-
ka zahájila v 10 hodin setkání 
v sále Restaurace U Martín-
ka. Celý dopolední program se 
nesl v duchu krásných písni-
ček v jejich podání.
V pravé poledne se účastní-
ci setkání odebrali na místní 
hřbitov, kde proběhl pietní akt 
u pomníku obětem katastrofy 
„Na Poříčí“. Věnec k pomníku 
položili místní hasiči i členo-
vé Kladenské heligonky, heli-
gonkář Jiří Hampl zahrál píseň 
„Stavěli tesaři“ a o poříčské 
katastrofě promluvil JUDr. Jiří 
Císař. Kladenská heligon-
ka zakončila pietní akt sklad-
bou „Kladno, ty černé Klad-
no“. Poté se všichni přesunuli 
k hrobu Karla Císaře, zaklada-
tele heligonkářských setkání. 
Položením kytice od městyse 
a Kladenské heligonky a za-
hráním jeho oblíbené skladby 
od Johanna Strausse „Na krás-
ném modrém Dunaji“ v podá-
ní Františka Lejska byla uctěna 
jeho památka.
Samotnou přehlídku heli-
gonkářského umění zahájil 
ve 13 hodin moderátor Pa-
vel Vokůrka. Během úvod-
ního proslovu místostarostky 
Ing. Michaely Novotné ucti-
li všichni účastníci památku 
zakladatelů heligonkářských 
setkání, Karla Císaře a Jana 
Komendy, kteří nás v letoš-
ním roce opustili. Sál byl plný 
a všech 18 účinkujících před-
vedlo své umění, za které skli-
dili potlesk od diváků.

Heligonkáři uctili památku zakladatelů 
besednických setkání

Na závěr setkání účinkují-
cí společně zahráli směs písní 
(Besednický kostelíček, Zů-
staň tu s námi, muziko česká, 
...) Bylo to důstojné rozloučení 
se 41. ročníkem Setkání heli-
gonkářů v Besednici.

Chtěli bychom poděkovat pře-
devším pořadatelům této akce, 
JUDr. Císařovi a všem, co se 
na této akci podíleli (sponzo-
rům, členům spolku Vltavín, 
hasičům, technickým pracov-
níkům městyse, ...). Zvláštní 

poděkování patří Pavlu Vo-
kůrkovi za ozvučení, perfektní 
moderování a překrásné spo-
lečné zakončení besednického 
Setkání heligonkářů. Velmi dě-
kujeme i kolektivu restaurace 
za vynikající „vepřové hody“.
A než jsme se otočili, máme 
tady listopad a prosinec, to 
znamená konec roku a nás 
čeká ještě hodně práce. Při-
pravujeme se na advent, kte-
rý zahájíme „Rozsvícením vá-
nočního stromu“ a v předvečer 
Štědrého dne zakončíme Ži-
vým betlémem u kostela sv. 
Prokopa. Všichni účinkující se 
na tato vystoupení již pilně při-
pravují. Tímto bych vás ráda 
všechny chtěla pozvat na le-
tošní adventní program. Přijď-
te mezi nás a podpořte účinku-
jící a tyto krásné předvánoční 
akce.

Jiřina Wernerová
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Letní měsíce jsou pro členy 
našeho spolku vždy velmi vý-
znamným obdobím nejen pro-
to, že intenzivně probíhá sezóna 
rybaření, ale především pro-
to, že můžeme provádět úpra-
vy našeho oblíbeného rybníka 
Loužník. Ty vedou ke zvele-
bení tohoto místa. Letošní prá-
ce na Loužníku byly zaměřeny 
především na zadní část rybní-
ka a jeho okolí, kde se nachází 

Dne 10. září 2022 uspořádal 
Myslivecký spolek Besedni-
ce již 42. ročník Memoriálu 
Václava Papouška v brokové 
střelbě.
V úvodu tohoto sportovního 
klání uvítal všechny účastníky 
místopředseda MS Besednice 
Ing. Pavel Pöschko a popřál 
jim mnoho zdaru. Poté ředitel 
závodu Vladimír Mikeš ml. se-
známil zúčastněné s průběhem 
závodu a se zásadami bezpeč-
né střelby a chováním na střel-
nici. Závodu se zúčastnilo cel-
kem 23 střelců – hostů i členů 
našeho spolku. Samotný závod 
i díky poměrně příznivému po-
časí probíhal poměrně hladce. 
Celkovým vítězem memoriá-
lu se stal host Jan Šustr a nej-
lepším střelcem z řad našeho 

Rybářské léto bylo hlavně o práci na okolí Loužníka.
Návštěvníky pak potěšily soutěže a dobroty z úlovků

nejpříhodnější prostor pro turis-
ty a ostatní návštěvníky rybní-
ka, kteří sem zavítají za účelem 
relaxace. Při provádění těchto 
prací patří naše veliké poděko-
vání městysu Besednice, který 
nám velmi významně pomohl 
se zajištěním techniky potřebné 
pro provedení úprav. Další naše 
činnost v průběhu léta pak byla 
zaměřena na neustálé sečení 
břehů rybníka.

Veškerou tuto naši snahu jsme 
se pak snažili předvést na dru-
hém ročníku Besednického 
rybářského dne, který se ko-
nal 3. 9. 2022. Podobně jako 
v loňském roce jsme i letos 
v tento den uspořádali soutěž 
v rybaření, o kterou byl opět 
ze strany návštěvníků veli-
ký zájem. Po rybaření se pak 
návštěvníci mohli přesunout 
pod stan a ochutnat některou 

z připravených rybích specialit, 
poslechnout si vystoupení ka-
pely Kašovanka nebo se poba-
vit večerními rybářskými i ne-
rybářskými aktivitami.
Na závěr bych rád poděkoval 
všem návštěvníků této besed-
nické akce za podporu rybář-
ských aktivit v naší obci.

Za Rybářský spolek Besednice
Karel Bíca, předseda spolku

Memoriál Václava Papouška v brokové střelbě probíhal 
v perfektní organizaci a výborné náladě

mysliveckého spolku byl Mi-
chal Šimončík (viz foto vpra-
vo). Závodníkům byly předá-
ny poháry a hodnotné ceny. 
Po celý den bylo pro závod-
níky i návštěvníky střelnice 

připraveno občerstvení. MS 
Besednice děkuje všem účast-
níkům závodu, návštěvníkům 
a hlavně členům spolku i příz-
nivcům myslivosti, kteří se po-
díleli na perfektní organizaci 

a průběhu 42. ročníku Memori-
álu Václava Papouška v broko-
vé střelbě a těšíme na shleda-
nou na střelnici v příštím roce.

Ing. Pavel Pöschko, 
místopředseda MS Besednice
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Jaro a léto.
Když konečně kalendář oto-
číte na měsíc březen, už je vše 
veselejší. Březen je přelomo-
vý jarní měsíc. Dny se už za-
čínají prodlužovat, noci ubý-
vá. Na vycházky po okolí se dá 
již v týdnu vycházet i po práci. 
Okolní lesy jsou však ještě stá-
le šedivé, unavené zimou. I zví-
řata, která občas při procházce 
lesem potkáte, už od pohledu 
mají zimy plné zuby.

V březnu, pokud je hezký den, je 
možné kolem šesté hodiny večer-
ní z pod Kohouta vidět krásné ve-
černí západy slunce. V tuto dobu 
dny i noci bývají ještě chladné, 
nejsou teplotní opary, a proto je 
pěkně vidět do daleké krajiny. Po-
kud se některý podvečer dostane-
te na paseku pod Kohoutem a uvi-
díte na modrém nebi roztroušené 
bílé mráčky, dá se předpokládat 
krásný západ slunce. Stojí za to 
vydržet a pozorovat, jak bílými 
mráčky rozptýlenými po modré 
obloze pomalu začne prolínat rů-
žová, až červená barva. Tyto krás-
né přírodní scenérie trvají sice jen 
chvíli, ale po tu dobu nevíte, kam 
se dříve dívat. Najednou je vám 
smutno, když vše ukončí začína-
jící tma. Jako když někdo vypne 
promítačku a řekne: „Už sis užil 
dost a teď rychle domů.“
Každý rok se opakuje to stejné. 
Na začátku března roztaje sníh, za-
čne se oteplovat a dá nám to pocit, 
že zima již končí. Zimní oblečení 
pomalu zasouváte dále do skříně. 
To je však jen zdání a to klame. 
Okolo 20. března vždy přijde ješ-
tě poslední, ale pořádný záchvěv 
zimy. Mráz naplní venkovní kra-
jinu a bohatá sněhová nadílka 
nás jako každý rok zase překva-
pí. Opět vytáhneme již uklizená 
sněhová hrabla a zimní oblečení. 
Však se nadarmo neříká: „Březen 
na pec si vlezem, duben ještě tam 
budem.“ Naštěstí sníh vždy rych-
le roztaje a potom již opravdu při-
chází pravé jaro.
Začátkem dubna se šedivá okol-
ní příroda, kterou jste již něko-
lik měsíců procházeli, začíná 

Čtvero ročních období – Slepičí hory a okolí Kohouta

pomalu měnit. Stromy jako by 
již začínaly tušit, že zima již ne-
bude mít dlouhého trvání. Bohu-
žel, zima na Kohoutě trvá dlouho 
a jen tak se nevzdává. I když je 
údolí dávno beze sněhu a mráz 
bývá jen příležitostně, nahoře je 
vždy ještě zima v plném proudu.
Pokud chodíte na Kohout často, 
vidíte, jak každým dnem je les 
okolo vás jiný. Šedivé stromy se 
začínají měnit, jak od země začí-
ná proudit míza do koruny stro-
mů. Nejprve se objeví malé pu-
peny, ty se pak rychle zvětšují, 
až propuknou v první lístky, kte-
ré začínají zdobit holé stromy. 
Jak mávnutím proutku je příroda 
okolo vás všude zelená, stromy 
se rychle obalí listy. Krajina ko-
lem vás přímo bují a jaro nabírá 
plné obrátky. Vždy vás napadne 
stejná myšlenka, jak je možné, 
že z té nevábné smutné krajiny 
se tak rychle vytvoří krásná, ži-
votem naplněná barevná krajina. 
Jsou to jedny z nejhezčích oka-
mžiků roku. To, co v tuto dobu 
prožívá příroda, se rychle pře-
souvá i na lidi. Najednou všichni, 
jak mávnutím proutku ožijí, mají 
dobrou náladu a radost ze života.
Je krásné pozorovat, jak kaž-
dým dnem přichází jaro z údolí, 
až postupně propukne na vrcholu 
Kohouta.
Začátkem dubna přiletí první 
vlaštovky a jiřičky a přinášejí 
nám s sebou i první jarní bouř-
ky. Jestliže se bouřek nebojíte, je 
zajímavé sledovat z podhůří Ko-
houta, jak se bouřka blíží kraji-
nou. Z paseky pod Kohoutem je 
vidět na všechny strany daleko 

do krajiny. Můžete vidět zajíma-
vé přírodní úkazy. Vlevo u Tře-
boně panuje krásné slunné počasí 
a naopak vpravo na Šumavě vi-
díte velké, uhlově černé a vodou 
naplněné mraky. Poháněné vě-
trem se k vám rychle přibližují. 
Občas je za doprovodu dunivých 
hromů protnou ohnivé blesky. 
Chvíli to obdivujete a najednou 
je ve vás malá dušička. To je 
i pro silné povahy povel se rychle 
vydat na cestu domů.
Když přijde květen, většinou už 
vše kolem vás je zelené a krásně 
rozkvetlé. Shora je vidět krásná 
barevná krajina, ale každý den je 
pohled do krajiny jiný. Ta krásná 
variabilita, každodenních výhle-
dů zůstává. 
Na 1. máje se již stává tradicí vý-
stup na Kohout. Na vrcholu ne-
najdete sice postavenou májku, 
ale najdete vždy strom ozdobe-
ný barevnými stužkami. I na Ko-
houtě se slaví první máj.
V této době chodí na vrchol asi 
nejvíce lidí. Kochají se krásnými 
výhledy na zelenou okolní kraji-
nu a kniha výstupů se tudíž rych-
le zaplňuje.
Jaro v okolí Kohouta je určitě 
velice zajímavé a krásné obdo-
bí. Můžete pozorovat posled-
ní záchvěvy zimy, zasněženou 
bílou nebo šedou krajinu, která 
se během několika týdnů změní 
v krásnou, bujnou zelenou. Krás-
né výhledy do barevné krajiny 
s modrým nebem, střídají výhle-
dy do krajiny s černými bouřko-
vými mraky a blesky. Je to, jak 
již bylo řečeno, jedno z nejhez-
čích období roku.

Jaro pomalu přechází do léta. 
Dny jsou stále delší, noci krátké. 
Letní období v okolí Kohouta je 
pro nás všechny spíše odpočin-
kové a stabilní období. Na pro-
cházky vám stačí jen lehké oble-
čení, okolní příroda se většinou 
moc nemění. V červnu až v srpnu 
bývá přes den velké horko, a tak 
je lepší vyjít na procházku brzy 
ráno nebo večer. Na Kohoutě 
v tomto období potkáváte mno-
ho cizích lidí, malých i velkých 
turistů. V knize výstupů se pro-
to objevují hezké veselé příspěv-
ky a malované obrázky od dětí 
i dospělých. Výhledy do krajiny 
v létě nejsou tak zajímavé. Kraji-
nu většinou zahalí teplotní opary 
a jen brzy ráno jsou výhledy lep-
ší. Jako asi každý, i já mám vždy 
na procházce s sebou lehkou taš-
ku, kdybych náhodou našel něja-
kou houbu. Moc se to však po-
slední dobou nějak nedaří. Běžné 
jedlé houby přes léto moc neros-
tou, jen lišky, ty zdobí lesy sta-
bilně téměř celé léto. Na ostatní 
houby si většinou musíme počkat 
až na konec srpna nebo na září. 
Jen je poslední dobou trochu slo-
žitější najít pěkný les na houby.
Hezké lesy v okolí Kohouta 
rychle ubývají, výkonná tech-
nika, kterou používají při těžbě, 
rychle mění okolní krajinu v pa-
seky zarostlé trávou, maliním, 
ostružiním a dalšími porosty, kte-
rými nejde ani projít. Máme sice 
v okolí Kohouta pěkné výhledy, 
ale lesy nějak začínají chybět.
Přeji vám všem krásné turistické 
zážitky v okolí Kohouta.

Ing. Miloslav Sikyta
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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

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

Blahopřejeme

Kontakty

Z besednické kroniky
Možná nevíte, že se v besednické i farní kronice dochovala píseň „Be-
senická horo“, která má celkem 11 slok a popisuje krásy přírody v okolí 
Besednice – zmiňuje nejen Besednickou horu, ale i Osek, Rachoč, Vel-
ký Kámen či Jeseň. V kronice se můžeme dočíst:
Kněz P. Ignác Pokorný složil píseň „Besenická horo“, kterou často be-
seničtí zpívali, zvláště, když do Besenic zavítal krumlovský prelát. Píseň 
byla zaznamenána do kroniky na věčnou památku, aby zachována byla 
tak potomkům našich potomků, ač upadla již v zapomenutí.

Horo, matko milá,
jakž si vždycky byla,
naší nápomocná buď žívností,

Marie Brunová 

Poslední verš beseničtí v kleče a se sepnutýma rukama zpívali. Tak na-
psal sám P. Ignác Pokorný. 
Tento verš zní:

list k strouhance hnej,
větve k stlaní stínej,
o tobě chceme zpívat do věčnosti.

Pozn.: Citace z kroniky uvedena kurzívou.

Plán akcí 2022–2023

Dne 9. října 2010, kdy si Besednice připomínala 100 let od povýšení 
obce Besednice na městys, byla úderem 9 hodiny zahájena oslava v kos-
tele sv. Prokopa třemi slokami písně „Besenická horo“, kterou zazpíval 
besednický chrámový sbor pod vedením Zdeňky Řehoutové. 

 27. listopadu Rozsvícení vánočního stromu
  17.00 hod. u kapličky sv. Jana Nepomuckého
 30. listopadu Adventní jarmark v ZŠ
 4. prosince Andělské adventní trhy
  15.00 hod. v Hostinci u Martínků
 5. prosince Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ
 prosinec Vánoční vystoupení 
  Domov pro seniory na Chvalkově
 22. prosince Adventní koncert v Malči
  18.00 hod. u kapličky
 23. prosince ŽIVÝ BETLÉM
  17.00 hod. u kostela sv. Prokopa
  Předávání Betlémského světla
 31. prosince Silvestrovské setkání před radnicí
 28. ledna Hasičský bál
 10. února Staročeská koleda v Malči
 11. února Staročeská koleda v Besednici
 18. března Maškarní karneval pro děti
 19. března Setkání seniorů


