KNIHOVNA
V červenci a srpnu začala plánovaná přestavba knihovny
a začalo se vyklízet. Zabalila jsem přes šedesát beden (banánovek) knih
a čtyřicet krabic materiálu, pak už pracovali řemeslníci (p. Sudík,
p. Jakubčík a p. Plachý) za to jim patří velký dík. Na konci srpna
sestavuje nové regály a skříňky p. Papoušek, jím i vyrobené. Po navození
krabic a beden zpět, vykládám a umísťuji za pomoci pí. Šálkové všechny
knihy na svá místa. Potom si ukládám další potřebné pomůcky do skříněk
a skládku. Ještě v září se provádí různé úpravy – napojení internetu, nákup
židlí a úprava stolů, to již za běžného provozu.
Na konci září navštívila naší
knihovnu paní Věra Drozdová
ze Stříbrné Skalice. Zúčastnila se
setkání heligonkářů a při této
příležitosti (protože sama pracuje
v knihovně) se chtěla setkat. Ráda
jsem ji přivítala a ona jako první
viděla naši nově vybavenou
knihovnu. Bylo s ní příjemné
povídání a výměna zkušeností
a doufám, že v budoucnu Besednici
ještě navštíví.
Velmi ráda bych chtěla připomenout, že letos oslavila naše knihovna 95. výročí od založení
a k takovému jubileu je hezké, že dostala nové vybavení. Čtenářům se nové prostředí líbí. Vše bylo
připomenuto v listopadu při prvním veřejném otevření na besedě pana Jiřího Cukra, historika Jihočeského
muzea. Letos návštěvníkům vyprávěl o historii známého rodu Buquoyů. Jaké zanechali stopy v jihočeském
kraji a nejen v něm, např. i v Praze. Zajímavé informace si přišlo poslechnout 25 lidí.
V listopadu Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích společně s dalšími organizacemi
vyhlásila již 9. ročník výtvarné soutěže – Lesy a příroda kolem nás. Naše knihovna se tradičně zúčastňuje.
Proto navazujeme a opět jsme se přihlásili. Do konce února by měly všechny výkresy skončit v knihovně,
kde se budou vybírat a posílat do krajského kola. Také budou vystaveny ve vestibulu úřadu městyse během
března. Těším se na vaši návštěvu.
Libuše Vontorová – knihovnice
Co nás čeká v příštích měsících:
Trénování paměti – 15.03.
Výstava kreseb o lese - březen
Čtenář roku – březen
Noc s Andersenem – 29.03.
Adolf Dudek – pro MŠ – 10.04.
Pasování prvňáčků – červen

Fotografie z odpoledne 5.2. 2019 v 15.00 hod.
Koupaliště Besednice – malé kluziště plné dětí
a jejich doprovodu. Upravená ledová plocha je
sice mrňavá, ale začínající bruslaři si ji užili,
počasí bylo nádherné.
Foto: JUDr. Jiří Císař

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro občanské záležitosti se každým rokem snaží připravit program pro všechny věkové
kategorie. Koncem roku 2017 se konal Čaj o páté pro seniory s malým občerstvením a tancem s tradiční
hudbou Kašovanka. Pak přišly Vánoce a s tím tradiční přispění na vánoční nadílku dětí ve škole. Návštěva
osamělých a seniorů starších 79 let s dárkem. Návštěvy seniorů se provádí každý rok pravidelně k jubileu.
Ročně navštívíme s přáním a dárkem víc jak 160 seniorů. Naši občané oslavili také během roku několik
zlatých svateb. Navštěvujeme s dárkem, bohužel jen ty, o kterých to víme. Vyzýváme rodinné příslušníky,
aby nám připomněli, že i ti, kteří zde neměli sňatek, mají významná jubilea.
SPOZ připravuje dárky dětem ZŠ a MŠ k zápisu dětí do 1.třídy a zajišťuje divadelní představení
pro děti MŠ. Představení v roce 2018 bylo také spojeno s pasováním prvňáčků. Přispěli jsme dětem
na Dráčky – loď na Lipně. Bylo slavnostní vítání čtyř občánků s kulturním programem našich nejmenších
z MŠ. V květnu se uskutečnil, tak jako každý rok, zájezd seniorů. Tentokrát do Jindřichova Hradce.
Navštívili jsme muzeum, Krýzovy jesličky, poledník u kostela, zámek a po obědě v restauraci U Bílé paní,
unikátní barevný, hrající vodotrysk. Plný autobus je známkou toho, že se senioři rádi vydávají na další
zájezdy. Rádi budeme v těchto akcích pokračovat.
Rozloučili jsme se s dětmi MŠ, žáky 9.třídy a se 2 p.učitelkami ZŠ a MŠ, které odcházely
na zasloužilý odpočinek. Obecní slavnost se neobešla bez skákacího hradu, balonků s heliem a drobnými
mlsky pro děti. Přivítali jsme prvňáčky novými slabikáři.
V říjnu se uskutečnil další zájezd seniorů na hrad a zámek
Velhartice spojený s obědem v Sušici v soukromém pivovaru, kde byl
připraven dokonalý servis, včetně parkování autobusu před restaurací, aby
senioři nemuseli chodit daleko. Chceme, aby se společných akcí mohli
účastnit i ti senioři, kteří mají zdravotní problémy. Poslední zastávka byla
v Dobré Vodě, kde je v kapličce umístěn unikátní skleněný oltář
a sv. Vintíř ze skla v životní velikosti.

V říjnu byly volby, tj. ukončení činnosti všech komisí do zvolení nových, ale členky přesto nadále
prováděly všechny naplánované akce. Nebylo však vítání občánků a beseda se seniory. SPOZ připravil
v listopadu 2018 pro občany zájezd do Prahy na muzikál Fantom opery. Podíleli jsme se finančně i na velmi
zajímavé přednášce Mnichovská dohoda 1938 o událostech, které předcházely 2. světové válce připravenou
JUDr. Jiřím Císařem a přednášejícím Janem Ciegelbauerem.
Vánoční návštěva seniorů a osamělých občanů s dárkem proběhla jako každým rokem. Pravidelně
navštěvujeme naše občany v domovech důchodců a v nemocnici v době jubilea. Členky SPOZ společně
navštívily s dortem a květinami u příležitosti 90. narozenin naší občanku paní Kristýnu Trajerovou k její
veliké radosti. Musím připomenout, že v naší obci je několik občanů starších 90 let. Přejeme jim hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let. Touto cestou také děkuji bývalému panu starostovi Jaroslavu Kleinovi
za podporu všech akcí, které jsme občanům připravili.
Zúčastnily jsme se také s květinou smutných rozloučení s našimi občany, kteří navždy odcházeli.
Děkujeme všem, kteří se s námi podíleli na všech akcích. Jenom nás mrzí, že v roce 2018 se neuskutečnil
tradiční Den dětí - Pohádkový les, protože nebyl nikdo, kdo by pomohl. Na tuto akci je třeba kolem 20 lidí.
Žáci ze školy již nemají zájem a rodiče se nehlásí, aby nám pomohli připravit zábavu pro děti. Máte-li zájem,
aby se tato akce uskutečnila v roce 2019, prosíme, přihlaste se na úřadu městyse. Budeme vám velmi vděčni.
Milena Doubravská – Sbor pro občanské záležitosti

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Činnost školní jídelny od září 2018 do prosince 2018
Během letních prázdnin došlo k výměně lina v obou jídelnách. Další zásadnější změny, např. výdejní
okénka, osvětlení v jídelnách a výměna stolečků a židliček v jídelně MŠ, budou následovat během roku
(popř. prázdnin). V srpnu byl dvoutýdenní provoz mateřské školky. Takže jsme v jídelně zahájily školní rok
o dva týdny dříve. Účast dětí nebyla moc velká, ale na to jsme zvyklé, že během prázdnin máme menší počet
dětí. Na rozjezd to bylo dobré.
Z důvodu veškerého postupného zdražování potravin, elektrické energie,
vody a ostatních služeb, vedení školy rozhodlo o navýšení cen stravného. U dětí
ZŠ se jednalo o dvě koruny za obědy. U dětí v MŠ o jednu korunu na ranní
svačinku a na odpolední svačinku a o čtyři koruny na oběd. Tímto zdražením jsme
také docílili toho, že můžeme dětem dávat častěji ovoce, moučníky, tvarohy,
jogurty… i nějaká sladká překvapení. Během těchto čtyř měsíců jsme opět zařadily
(kuchařky) novinky (květákové placičky se sýrem, tarhoňu – těstovinová rýže,
tilápii – ryba) a jídla, která dlouho nebyla na jídelníčku např. švestkové knedlíky s tvarohem a máslem.
31.10.2018 se na naší škole konal Halloweenský den. Děti v jídelně čekala strašidelně vyzdobená
místnost a speciální halloweenské menu: polévka z bludných kořenů posbíraných v lesích za úplňku, pečený
rypáček lesního hejkala zalitý krvavou omáčkou vařenou v kotlíku, kolínka malých zlobivých trpaslíků,
čarovné lektvary. 12.11.2018 kuchařky připravily pro děti svatomartinskou kachnu s červeným zelím
a bramborovým knedlíkem a polévku kaldoun.
Žáci deváté třídy přišli se zajímavým nápadem – uspořádat barevný týden. Na každý den byla
stanovena jedna barva a v té měli žáci, kteří se chtěli této soutěže zúčastnit, chodit oblečeni. My v jídelně
nemohly zůstat pozadu, jak v oblékání, tak i ve vaření. Takže jsme se snažily vytvořit jídelníček podle
zadaných barev. Posuďte sami, zda se nám to povedlo.
Barevný jídelníček
Pondělí (hnědá):

Úterý (oranžová):

Svačinka MŠ: Jeníkův lup – čokoládové kukuřičné lupínky, kakao
Oběd: Zeleninová polévka s luštěninovými trhánky,
vepřové na žampionech s těstovinou, ovesná svačinka s čokoládou, černý čaj
Odpolední svačinka MŠ: toustový chléb, pohanková pomazánka

Svačinka MŠ: Chléb, mrkvová pomazánka
Oběd: Dýňová polévka, vepřové maso, dušená mrkev, brambory,
mandarinka
Odpolední svačinka MŠ: Kobliha s marmeládou

Středa (žlutá):

Čtvrtek (zelená):

Svačinka MŠ: Chléb, vajíčková pomazánka, žlutá paprika

Svačinka MŠ: Rohlík, pomazánkové máslo s petrželkou, okurka,
zelený čaj
Oběd: Špenátová polévka s krutony, smažená brokolice, vařené
brambory s petrželkou
Odpolední svačina MŠ: Chléb, avokádová pomazánka, hroznové víno

Oběd: Masový krém s vejcem, dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Odpolední svačinka MŠ: Míchaný jogurt, piškoty, banán

Pátek (červená):
Svačinka MŠ: Chléb, máslo, jahodová marmeláda, jablko
Oběd: Luštěninová polévka z červené čočky, italský guláš, jasmínová rýže
s červenou rýží, buchta s červeným ovocem
Odpolední svačinka MŠ: Zeleninová miska – rajče, mrkev,
červená paprika, křehký chléb

5.12.2018 se ve škole konal Mikulášský den. Žáci ze čtvrté
třídy nám namalovali krásné zimní obrázky, kterými jsme
vyzdobily naši jídelnu. Pro všechny děti jsme si připravily
Mikulášské menu. K obědu se podávala: Mikulášova
polévka, čertovské kynuté knedlíky zalité pekelnou
povidlovou omáčkou, jablíčko od anděla a Mikulášův čaj
plný ovoce.
Jak se blížil čas vánoční, tak se u nás ve škole pořádaly předvánoční besídky, na které jsme
zajišťovaly občerstvení. 21.12.2018 poslední den školy jsme pro děti připravily menu s nádechem Vánoc:
vánoční rybí polévka s opečenou houskou, smažený řízek, bramborový salát a vánočka. Tím jsme se s dětmi
rozloučily a těšily se na prázdniny.
Na druhou půlku školního roku samozřejmě připravujeme opět novinky, co se týká jídel. Chtěla bych
moc poděkovat paní učitelce Matouškové a dětem ze čtvrté třídy, které nám pomáhají s výzdobou jídelny
svými krásnými obrázky.
Za školní jídelnu Martina Šindelířová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ohlédnutí za 1. pololetím 2018/2019
Máme za sebou první pololetí. Přivítali jsme nové prvňáčky a deváťáci se pomalu chystají na odchod
do jiných škol a učilišť. Co se ten první školní půlrok událo?
NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ A ŠKOLNÍCH AKCÍ
Od září jsme rozšířili nabídku volnočasových aktivit na naší škole pod názvem KOHOUTEK.
Nabízíme hru na zobcovou flétnu, sborový zpěv, tvořivý kurz, taneční kroužek, hravou angličtinu, florbal
a gymnastiku. Kroužky vedou zdejší učitelky – L. Brothánková, I. Hubená a Z. Kohoutová. Na našem novém
webu se dozvíte více, najdete tam veškeré informace i fotogalerii či video – www.kohoutekbesednice.cz.
Dále na naší škole stále probíhá výuka ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny – hra na kytaru, housle, saxofon
a sólový zpěv.
Chytré dětské hlavičky určitě zase ocení kroužky Hravá logika nebo Věda nás baví (vede
D. Vacková). Hravá logika je kroužek, kde se děti formou her učí používat logické myšlení, představivost,
schopnost strategie, atd. Dále se učí pracovat v týmu, umět prohrát a hrát podle pravidel. Věda je kroužek,
kde se žáci zábavnou a hravou formou seznamují s předměty jako fyzika nebo chemie, dále se seznamují se
světem přírodopisu a to vše formou zajímavých pokusů. Další informace se mohou dozvědět na:
https://www.vedanasbavi.cz/ Také nabízíme nepovinné předměty keramika a římskokatolické náboženství.
Žáci 9. ročníku mohou navštěvovat kroužek Příprava
na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Kromě různých
sportovních, hudebních, recitačních a výtvarných soutěží se
připravujeme na předmětové olympiády. Proběhlo školní kolo
Olympiády z českého jazyka pro žáky 9. třídy. Žáci také měli
možnost navštěvovat doučování z některých předmětů a bude tomu
tak i v druhém pololetí. Zhlédli jsme různá divadelní představení,
děti z 2. stupně zase film zaměřený na ekologii. Pravidelně se
zúčastňujeme různých výletů a exkurzí, např. 1. světová válka
a svědkové lidskosti, Vzdělání a řemeslo, exkurze v JE Temelín, kde
si žáci mohli vyzkoušet na simultánních zařízeních různé havarijní
situace, okresního kola dopravní soutěže se zdravovědou, akce
„Klášterů“, různých workshopů, apod. Také obměňujeme výtvarnou
výzdobu naší školy i kinosálu, dětské výtvory vystavujeme
na obecním úřadě a venkovní nástěnce. Zajišťujeme vyřízení
pojistných událostí, které se staly během školního vyučování. Jsme
nakloněni jakékoli spolupráci s rodiči, např. seznámení s jejich
zajímavou profesí, možnost exkurze do zaměstnání, na statek či jiné
aktivity pro zpestření výuky a mimoškolních činností.
Akce nevymýšlejí pouze učitelé. Žáci 9. třídy například přišli s myšlenkou Barevného týdne, kdy se
měly všechny děti obléknout každý den do jiné barvy. Deváťáci akci zorganizovali, vyhodnotili a napsali
stručnou zprávu - blíže viz wwwzsbesednice.cz/news/. Žáci z 9. třídy nám také zajišťují Mikulášskou
nadílku (s podporou spolku Vltavín). Páťáci zase pomáhají na Dětském dnu (rovněž s přispěním spolku
Vltavín), Halloweenu nebo Čarodějnickém reji.
Snažíme se v dětech rozvíjet jejich potenciál a
nadání. A děti nám to zpátky vrací svým nadšením
a úspěchy. Jedním z nich je hudební skupina JULIE.
Vznikla v září 2018 ve složení: Julie Mročková, Jan
Zeman, David Pešek, Vít Nágr, Ondřej Nágr, Albert
Čech. Dne 30. 11. 2018 se skupina zúčastnila
oblastního kola Dětské Porty v Českém Krumlově
a získala 3. místo s dvěma postupy, na republikové
finále Folky Tonk do Prahy a na republikové finále
Dětské Porty v Kroměříži.

SKUPINA JULIE NA REPUBLIKOVÉM FINÁLE
Finále v Praze se konalo 2. 2. 2019 v Divadle
Za Plotem a bylo nabité skupinami z různých koutů
republiky. A naše besednické děti získaly krásné
3. místo! Všechny tři písně zazpívaly a zahrály
zpaměti, tréma je až na malinkaté výjimky
nerozhodila, mikrofon taky ne (viz youtube Folky
Tonk – skupina Julie - finále 2019). Na požádání
pořadatele jsme písně ještě zopakovali v krátkém
natáčení ČT. Veškerý výtěžek ze soutěže byl
věnován Nadaci Světluška – dětem a dospělým
s těžkým zrakovým postižením. Moc děkujeme všem, kteří nám drželi palce, rodičům za zajištění dopravy
dětí a paní starostce za poděkování a dárky pro všechny účinkující. Rádi budeme besednickou školu a městys
Besednice reprezentovat i nadále.
VÝSTAVA K VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
24. 10. 2018 se k výročí založení republiky konala výstava První republika. V prostorách školy jsme
nabídli unikátní výstavu prací dětí z 1. i 2. stupně naší školy, společně s některými zajímavými předměty
a listinami (např. vysvědčením své prababičky) z této doby. Věříme, že výstava byla zábavná, poučná
a inspirativní pro návštěvníky i naše žáky.
FLORBALOVÝ TURNAJ V KAPLICI
10. 9. 2018 se náš tým Kohoutů, složený z florbalistů ze 3., 4., a 5. třídy, vydal bojovat do Kaplice
na tradiční florbalový turnaj pro základní školy. Po velikém boji postoupil náš tým ze skupiny na prvním
místě a ve finále narazil na tým florbalistů ze Základní školy Křemže. Finále bylo velmi napínavé. Polovinu
zápasu byl stav vyrovnaný 3:3, avšak v závěru měl tým z Křemže více síly, a nakonec i štěstí, tak tým
Kohoutů z Besednice porazil 6:3. Kohouti se umístili na krásném 2. místě z osmi týmů.
PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
Děti z naší školy se zúčastnily tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu, kde zarecitovaly
i zazpívaly a nenechaly se odvát silným a studeným větrem pryč.
12. 12. 2018 se konal tradiční Vánoční akademie a jarmark v kinosále ZŠ. Od 16.30 hod. děti
z různých tříd zpívaly, tančily a recitovaly. Poté se otevřel prodejní jarmark, který trval do večerních hodin.
Kromě drobných dětských výrobků se nabízely hračky a knihy v bazárku a výborné domácí občerstvení
v jídelně školy. Na chodu akce se podílela celá škola a vytvořila tak příjemnou atmosféru plnou vzájemné
spolupráce.
14. 12. 2018 se představily děti z různých kroužků
na Vánočním odpoledni s KOHOUTKEM. Od 14.30 hod. se hrál
napínavý florbalový turnaj s rodiči. Následoval bohatý program
v kinosále - gymnastika, angličtina, koncert fléten a sborového
zpěvu a tanec na závěr. Během odpoledne mohly děti zhlédnout
pohádku a občerstvit se v jídelně školy. Během celého dne bylo
možné zhlédnout výstavu výtvarných prací v kinosále. Za podporu
této akce děkujeme městysu Besednice, jídelně školy a všem
přítomným rodičům.

19. 12. pěvecký sbor zazpíval a zahrál koledy seniorům ve Chvalkově. Toto dojemné setkávání
našich nejmladších a nejstarších obyvatel zajistila Martina Šindelířová a městys Besednice.

20. 12. 2018 vystoupili žáci 1. a 3. třídy v hudebně divadelním představení „V Betlémě není místo“,
které jsme v jiném složení předvedli i v loňském roce. Děti opět úžasně navodily sváteční předvánoční
náladu a ukázaly své pěvecké a recitační umění.
LEDEN A ÚNOR V ZŠ
Hned zkraje ledna proběhl lyžařský kurz na Lipně – viz článek a fotografie níže.
V pondělí 28. 1. 2019 se konalo další divadlo, tentokrát v podání žáků 5. třídy. Dramatizace textu
Jana Wericha – Lakomá Barka se povedla, všichni zdatně překonali trému a představitelka hlavní role –
Markéta Perinová, která byla opravdu vláčena v pytli, přežila ve zdraví.
Mezi nejčerstvější aktuality patří krásné 3. místo v přehazované, které získal náš tým z 1. stupně
na turnaji DDM Český Krumlov. Tentýž den získal 2. místo v přeboru škol v běžeckém lyžování žák 5. třídy
Ondřej Nágr. Děkujeme jeho otci Janu Nágrovi za přípravu a podporu.
A do třetice, opět 15. 2., jsme se vydali na první lekci bruslení - 3. a 4. třída. Někteří stáli na bruslích
poprvé v životě, ale všichni si to moc užili a hodina utekla jako voda.
CHYSTANÉ AKCE:
Kurz bruslení – 3. a 4. třída – únor, březen 2019
Matematická soutěž Pangea – únor
Výtvarné soutěže Komenský a my, Evropa ve škole – březen 2019
Matematický klokan – březen 2019
Matematická soutěž pro týmy MatX – březen 2019
Recitační, výtvarná a pěvecká soutěž Novohradský zvonek – únor, březen, duben 2019
Dopravní soutěž mladých cyklistů – jaro 2019
Ukázka 1. pomoci ve spolupráci se studenty Vyšší odborné školy zdravotní Č.B.
Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek – březen 2019
Matematická Pythagoriáda – duben 2019
Den Země – duben
Čarodějnický rej – duben 2019
Mezinárodní soutěž Novohradská flétna – květen 2019
Finále Dětské Porty Kroměříž – skupina Julie – květen 2019

Kurz „Mladý záchranář“ pro žáky 9. ročníku – květen 2019
Turnaj v Beeballu – jaro 2019
Divadelní představení 8. a 9. třída – duben 2019
Florbalový turnaj – květen 2019
EVVO – pobyt v přírodě - květen 2019
Dětský den – červen 2019
Dračí lodě – 5. třída - červen 2019
Noc ve škole – 1. a 2. třída – červen 2019
Hledání pokladu – 3. třída – červen 2019
Kino Kaplice – červen 2019
Škola nanečisto – jeden den v každém měsíci
Výtvarná výstava Zajímavé maličkosti – červen 2019
Závěrečné odpoledne s Kohoutkem – červen 2019
Všem našim dětem přejeme hodně radosti a dalších úspěchů!
Mgr. Lenka Brothánková a kolektiv školy
HODNOCENÍ LYŽAŘSKÉHO KURZU 2018/2019
V letošním roce naše škola poprvé zamířila na celý týden na lyžařský výcvikový kurz. Navštívili
jsme nedaleký Skiareal Lipno, kde jsme byli ubytováni na chatě Lanovka. Počasí nám velmi přálo. Během
několika nocí padal čerstvý sníh a přes den nás hřálo sluníčko. Kurzu se zúčastnili téměř všichni žáci
ze sedmého ročníku, osm žáků z ročníku osmého a tři žáci z šestého ročníku.
Žáci byli rozděleni do tří družstev a postupně se učili novým lyžařským dovednostem nebo se
zdokonalovali v těch dříve získaných. Výcvik vedla paní učitelka Lenka Volfová, Zdeňka Kohoutová
a Štěpánka Hosenseidelová. O naše snowboarďáky se staral instruktor Michal. Cílem kurzu bylo správně
zvládnout techniku lyžování a umět se bezpečně pohybovat na svahu. Žáci, kteří stáli poprvé na lyžích,
zvládli postupně oblouk, jízdu v obloucích a zastavení. Zodpovědně můžeme konstatovat, že všichni tento cíl
splnili. Někteří se na závěr kurzu zúčastnili závodního slalomu, který byl pod drobnohledem kamer ČT. Žáci
předvedli velkou odvahu a odhodlání. Jiní zas neváhali pomoci dítěti v nouzi a bez dlouhého rozmýšlení
zachránili malou holčičku, která sjela ze svahu mimo sjezdovku. Tímto jim patří velké díky.
Lyžařský výcvik byl ve večerních hodinách doplněn návštěvou bazénu, pytlováním, fotbalem
ve sněhu, procházkami po okolí, neplánovanou evakuací hotelu, společenskými hrami a v neposlední řadě
přednáškami o chování se na horách, lyžařské výstroji a výzbroji. V pondělí nás navštívil pan ředitel
Mgr. Květoslav Skála. Zajímal se o průběh výcviku, podmínky ubytování, stravu a chování žáků na hotelu
i mimo něj. Po celý týden panovala na svahu přátelská nálada. Moc si vážíme milého a ochotného personálu,
vynikající stravy a luxusních ubytovacích podmínek. Největší odměnou pro nás byly úsměvy všech
účastníků kurzu. Všichni absolvovali výcvik na jedničku a my se už teď těšíme na příští rok. Zatím si tyto
krásné dny můžeme připomínat pohledem na naše fotografie.

Velké poděkování patří všem žákům za jejich píli, snahu naučit se co nejlépe lyžovat, za příkladné
chování na svahu i na hotelu a smysl pro legraci. Rodičům děkujeme za komunikaci se školou, vzorný
přístup k vybavení vhodné výstroje a výzbroje na lyžařský kurz. Panu Vladimíru Janouškovi moc děkujeme
za velkou oporu, nespočet rad a zkušeností, které jsou k nezaplacení a hlavně, že za námi jezdil a byl s námi.
Děkujeme a přejeme plno krásných dní nejen na lyžích.
Mgr. Zdeňka Kohoutová – ZŠ Besednice

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ONDŘEJE NÁGRA
 cyklokrosový pohár CTW Junior Cup, celkově 2. v mladších žácích – závod odjel za Sokol
Besednice
 na přeboru škol Lipenska “Frymburská stopa” v kategorii 5.třída získal 2.místo – jel za ZŠ Besednice
 na štafetovém závodu 83. ročníku Zlaté lyže Šumavy a zapsal se do historických tabulek
https://www.facebook.com/scplzen/photos/pcb.511594802581297/2478133622261232/?type=3&theater.

 triatlon u Tábora, kde jsme trochu zpropagovali Besednici i díky reportu v novinách:
https://www.jcted.cz/slapecky-triatlon-slavil-seste-narozeniny-i-s-plavanim/

Ing. Jan Nágr

KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK VLTAVÍN
Ohlédnutí za činností spolku v roce 2018
Připomeňme si několik akcí, které jsme zorganizovali a kterých jsme se zúčastnili v roce 2018. Ať už
to byl maškarní bál pro děti s doprovodným programem pana Maxy. Nelze zapomenout na 13. 5. 2018 –
Svátek matek. Úvod patřil bývalému starostovi panu Jaroslavu Kleinovi a poté následoval kulturní program
žáků Základní školy Besednice. Poděkování patří především všem účinkujícím a také paním učitelkám
Brothánkové, Matouškové, Volfové a Hubené, které připravily vystoupení žáků. Jako již tradičně krásnou
neděli zakončila kapela Kašovanka, která zahrála pro všechny maminky.
Přišlo léto a rekreační areál koupaliště ovládla slavnost městyse Besednice. Kulturní program
doprovodila kapela Kašovanka, Patrola a Tabasco. Ani zde nechyběl spolek Vltavín.
Nejvýznamnější akcí spolku bylo 29. září 2018, 37. ročník Setkání heligonkářů. Úvod obstarala
Kladenská heligonka a roli moderátora převzal pan Císař. Hostem tohoto setkání byla paní Drozdová, která
promluvila o Poříčské katastrofě. Této tragédii byla věnována i výstava fotografií v přízemí radnice z archivu
Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Velké poděkování za spolupráci patří panu Vladimíru
Polaneckému. Následovala přehlídka heligonkářů. Největším oceněním pro pořadatele, bylo poděkování
od paní Drozdové, pana Císaře a samotných diváků za perfektně zorganizovanou akci.
V říjnu jsme si připomněli – 100 let od vzniku republiky, na kterou zval městys Besednice
ve spolupráci s Vltavínem.
Pro děti ZŠ a MŠ jsme připravili balíčky
na Mikulášskou nadílku, která proběhla ve škole.
Závěr roku patřil tradičně akci –
Rozsvícení vánočního stromu. K pěkné adventní
atmosféře přispěla také nová vánoční světelná
výzdoba, krásně nazdobený vánoční strom
a adventní věnec, který požehnal římskokatolický
farář Mgr. Jan Mikeš. Spolu s dětmi jsme si mohli
zazpívat vánoční koledy, ochutnat vánoční
cukroví a zahřát se punčem nebo čajem.
Poděkování všem, kteří se na přípravě této akce
podíleli.
Touto cestou děkujeme také všem členům
spolku za jejich práci v roce 2018 a těšíme se
na nové akce v roce 2019.
Jiřina Wernerová – Kulturní a zábavní spolek Vltavín

