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SLOUPEK STAROSTY 

 
Vážení spoluobčané, 

 dostává se k Vám další číslo zpravodaje. Stejně tak, jako v předchozím květnovém čísle musím 

bohužel opětovně požádat o dodržování vyhlášky o odpadech. I přes to, že máme v obci dostatečné 

množství nádob na separovaný odpad a dokonce byly rozšířeny o kontejner na elektrobaterie, dochází 

neustále k záměnám a tím i ke znehodnocení dále využitelného odpadu. Například kontejner u řadových 

garáží v Družstevní ulici, který slouží k ukládání pokosené trávy, listí a rostlinného odpadu ze zahrádek, 

obsahoval opět větve ze stromů. Nemohl být tudíž odvezen do kompostárny k dalšímu využití. Připomínám, 

že odpad do Vachlovce lze dávat pouze ve středu v době od 13 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. 

Mimo tuto dobu není možné sem odpad odložit a celý prostor je monitorován kamerovým systémem. 

Zároveň sem byl rovněž umístěn další kontejner na dřevěný odpad. 
 

Bohužel i přes toto upozornění došlo ze strany našeho občana (bohužel 

nelze ho takto veřejně označit, i když je totožnost známa) k hrubému 

porušení zákona a zároveň obecní vyhlášky o odpadech. Do prostoru 

„Vachlovce“ vedle kontejneru uložil zrezivělé sudy s asfaltem. Jednalo 

se o nebezpečný odpad a naprostou ignoraci občanské slušnosti. 

Viz. přiložené foto. 
 

I takové máme spoluobčany – sousedy 
 

To mám za to, že jsem chytal myši. Kocour na snímku byl postřelen 

vzduchovkou do oblasti páteře. Po čtyřech dnech strádání a útrap byl 

nalezen vně plotu ve snaze dostat se domů. I přes náročnou operaci má 

stále ochrnutu zadní část těla. Ptáme se proč, komu vadil, co to bylo 

za člověka ………… 
 

Jaroslav Klein – starosta 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE  
 

1. října   XXXV. ročník Setkání heligonkářů 

1. října   „Vepřové hody“ – Restaurace U Martínka 

říjen   Drakiáda 

říjen   Tvoření s dětmi 

říjen   Zájezd pro seniory 

4. listopadu  Svatohubertská mše svatá v kostele svatého Prokopa 

11. listopadu  Beseda o genealogii a tvorbě rodokmenu s Mgr. Tomášem Sterneckem, Ph.D. 

27. listopadu  Adventní jarmark 

27. listopadu  Rozsvícení vánočního stromu 

4. prosince  Mikulášská nadílka pro děti 

10. prosince   Adventní koncert v Kapli Betlémské 

23. prosince  Živý Betlém 

leden   Zájezd na muzikál 



Vážení občané, 

 

ano, letos znovu, a to již po „pětatřicáté“, bude u nás v Besednici znít „Ta naše písnička česká“ 

na počest kameníků a zedníků.  

Byl tady tvrdý život. Lidé si doslova z kamene museli udělat bochník chleba. Byl to každodenní úděl 

prostého člověka. Vyrvat ze skály kus kamene a zušlechtit ho pro potřebu výstavby, ale někdy i pro krásu a 

radost člověka. Tady pod horou Kohout v klínu Novohradských hor žili poctiví, pracovití a skromní lidé a 

zaslouží si naši vzpomínku, úctu a památku. Jejich práce je skutečně nesmrtelná. Podívejte se cestou 

na besednický hřbitůvek, na jejich díla, která zdobí přední části našich zahrad, na zručnost a úpravu kamene. 

Mnohdy nemáme ani tušení kolik dřiny a „umu“ vložil kameník a zedník do tohoto krásného díla. Při tomto 

těžkém životě měli někdy i touhu se sejít a zazpívat si pěknou lidovou písničku. Ta jim dodala optimismus, 

náladu a chuť k životu.  

My vzpomínáme na všechny ty, kteří museli jezdit za prací široko daleko. Praha byla často 

spolehlivým cílem a nadějí na skromný výdělek pro zajištění výživy jejich rodin. Byla i osudem. Mnozí 

z nich podlehli krutému a nemilosrdnému vykořisťování. 9. říjen 1928 se stal pro některé z nich „osudným“ 

a domů už se z práce ke svým rodinám nikdy nevrátili. My v Besednici vzpomínáme na všechny oběti 

a ztracené životy a uctíváme je. Bylo jich celkem 46 z tehdejší Československé republiky. Jejich rodin se 

také dotkla tato katastrofa, stejně jako nás v Besednici. Všem těmto obětem patří naše vzpomínka, naše úcta, 

památka a „naše písnička“, která bude zaznívat z heligonky – „zednického piána“ v Besednici. V jejich 

tvrdých rukách zněla pro radost a pro ulehčení jejich života. Letošní 35. Setkání heligonkářů konající se 

na počest kameníků a zedníků přesahuje svým významem všechna ta, která u nás v Besednici v minulých 

letech proběhla. Bude se opět konat celodenní setkání. Začne v 10.00 hodin dopoledne koncertem 

„Kladenských heligonkářů“ a jejich zpěváků. Devítičlenná skupina naplní dopolední program. Bude hrát 

s krátkým přerušením do zahájení přehlídky tj. do 13.00 hodin. Je to doslova symbolické, že právě 

„Kladenští heligonkáři“ vystoupí v Besednici. Jejich předci, horníci, vyprošťovali naše a všechny ostatní 

dělníky zasypané v troskách zříceného domu v roce 1928 v Praze „Na Poříčí“. Letos je to 88 let. Po tolika 

letech se podařilo najít k sobě cestu a navázat přátelský vztah a „porozumění“. Kladenští muzikanti projevili 

zájem zúčastnit se naší oslavy a společně s našimi heligonkáři vzdát hold dělnické práci a uctít památku 

našich kameníků a zedníků, kteří zahynuli v Praze „Na Poříčí“. Pro jejich čest a slávu ať společně zazní 

„Ta naše písnička česká“. 

PROGRAM 
 

10.00 – 11.30 hod. Vystoupení „Kladenských heligonkářů“ – na terase u restaurace 

12.00 – 12.15 hod.  Pietní akt na hřbitově u pomníku obětem katastrofy „Na Poříčí“ 

13.00 – 13.10 hod.  Zahájení a projev starosty městyse Jaroslava Kleina 

13.10 – 18.00 hod.  Přehlídka heligonkářů 

18.00 hod.   Pokračování volné zábavy 

 

Vážení občané, přijďte uctít památku našich předků a přispějme společně k zachování našich tradic. 

 

Jaroslav Klein             Karel Císař 

 

Sběr papíru v základní škole 
 

30. června ocenil starosta městyse nejlepší jednotlivce i třídy, kteří se sběru papíru zúčastnili. 

Pořadí jednotlivců:       Pořadí tříd:  
1. místo  Jaroslav Kyrián  4.třída  687 kg   1. místo  4.třída   1 768,5 kg 

2. místo  Josef Kápl   4.třída  486 kg   2. místo  1.třída      818,6 kg 

3. místo  Jakub Staník   3.třída  381 kg   3. místo  5.třída      639 kg 

4. místo  Petra Schneiderová  6.třída  344,5 kg 

5. místo  Martin Žemlička 5.třída  332,2 kg 

6. místo  Josef Beran   1.třída  217,5 kg 

7. místo  Filip Zeman  5.třída  208,5 kg 

8. místo  Marek Šimek  4.třída  194,5 kg 

9. místo  Daniel Šimek   3.třída  194,5 kg 

10. místo  Eliška Schönová 1.třída  154,5 kg 

Celková hmotnost nasbíraného papíru byla 4 612 kg.  

Mgr. Marcela Douchová – ZŠ Besednice 



Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

1188..RROOČČNNÍÍKK  „„OO  PPOOHHÁÁRR  SSTTAARROOSSTTYY  MMĚĚSSTTYYSSEE  BBEESSEEDDNNIICCEE““  99..77..22001166  

Již poměrně slušnou tradici má besednický turnaj v malé kopané, který úvodním slovem zahájil 

starosta městyse Besednice Jaroslav Klein. Následně pak bylo čtrnáct přihlášených týmů rozlosováno do tří 

skupin. Skupiny A a C byly pětičlenné a do čtvrtfinále z nich postupovaly tři týmy, béčko bylo o čtyřech 

týmech a postup si zajistily nejlepší dva celky. Hrací doba byla pořadateli stanovena na dvakrát deset minut. 

Obhájcem prvenství bylo stropnické Young Boys. První tři týmy loňského ročníku byly nasazeny 

do jednotlivých skupin. Další týmy se pak rozlosovaly až těsně před samotným zahájením turnaje.  

Finále proti sobě svedlo obhájce z Horní Stropnice a pořádající Real. Po prvním poločase bylo skóre 

střetnutí neměnné, i když šance byli k vidění před oběma brankami, ale jak brankář Young Boys Petr Le, tak 

i strážce svatyně Realu Gottfried Wolf byli mezi třemi tyčemi výborní. Gólu se přihlížející diváci dočkali až 

ve druhém poločase. První, kdo odčaroval kouzlo brankářů, byl střelec Realu Slípka. S přibývajícími 

minutami museli samozřejmě hráči Young Boys více útočit, na útočnou polovinu se začal vytahovat 

i gólman Le, ale vyrovnání se obhájci nedočkali. Naopak těsně před koncem zápasu ztvrdil triumf 

besednického Realu po pěti letech druhým gólem Winkler.  

Při závěrečném hodnocení starosta městyse Besednice Jaroslav Klein poděkoval všem přítomným 

za účast a za předvedené výkony. Pořadatelé pak ocenili nejlepší. Korunu krále střelců si vystřílel hráč 

poraženého finalisty Young Boys Horní Stropnice, dvanáctigólový Miroslav Syrovátka. Nejlepším 

gólmanem byl vyhlášen Gottfried Wolf hájící barvy vítězného celku Real Besednice. Poté byly oceněny 

i nejlepší čtyři týmy. Poděkování se dočkala i dvojice arbitrů Jan Herman, Martin Kučera, která odřídila 

všechna turnajová utkání.  
 

Konečné pořadí 

1. Real Besednice 

2. Young Boys Horní Stropnice 

3. FC Laxní přístup Kaplice 

4. Malý Pulec 

5. Florida Panters 

6. Kanonýři Besednice 

7. FC Kameňák 

8. Bělidlo gang Kaplice 

9. Paroh team junior Kaplice 

10. Termix Soběnov 

11. FC Ličov  

12. Sokol Benešov nad Černou 

13. Galantní jeleni Trhové Sviny 

14. FK Besednice junior 
 

Popis fotky 
Horní řada zleva: Gottfried Wolf, Ota Kindermann, Zdeněk Šafránek, Jan Šafránek, Karel Zeman, Martin Mesároš, Lukáš Winkler, Jiří Šafránek. 

Dolní řada zleva: Jaroslav Zedek, Martin Slípka, Jiří Alenka, Michal Mesároš. Zcela vpravo zakladatel Realu Besednice Václav Šafránek. 

TTJJ  SSOOKKOOLL  --  BBEESSEEDDNNIICCEE  

13. srpna od 10 hodin se na koupališti konal volejbalový turnaj. Zúčastnilo se 18 nadšenců, kteří se 

rozlosovali do čtyřech družstev. Hrálo se na dva vítězné sety do 21. Jelikož družstva byla kvalitně dost 

vyrovnaná, tak se několikrát musel hrát třetí rozhodující set, který byl zkrácen do 15. V půl třetí bylo 

dobojováno. Předaly se ceny a hned se sestavoval hrací plán pro plážový volejbal, do kterého se přihlásilo 

9 dvojic. Hrálo se opět na dva vítězné sety, které byly zkrácené do deseti. Finálový zápas se odehrával 

při zapadajícím sluníčku. Takže se opět vše stihlo. Chtěla bych všem poděkovat za účast a za krásně 

sportovně strávený den. Velký dík a obdiv patří i našim náctiletým, kteří se zúčastnili, a šlo jim to velmi 

dobře. 

Výsledky volejbalového turnaje 

1.místo: Pavel Pöschko, Helena Šindelířová, Katka Pöschková, Helena Wagnerová, Šárka Šindelířová 

2.místo: Pepa Vávra, Radka Smolíková, Vilma Štěpánová, Jarda Sudík 

3.místo: Jiří Zajíček, Nina Obrinová, Pavla Michalová, Andrea Zajíčková 

4.místo: Pepa Michal, Jitka Šuhajová, Markéta Šindelířová, Natka Kolářová, Lucka Šindelířová 



Výsledky plážového volejbalu 

1.místo: Jirka Z. + Iva B., 2.místo: Markéta Š. + Pepa V., 3.místo: Katka P. + Jitka Š., 4.místo: Pavel P. ml. + 

Tadeáš O., 5.místo: Helča Š. + Helča W., 6.místo: Radka S. + Andrea Z., 7.místo: Natka K. + Šárka Š., 

8.místo: Lucka Š. + Martina Š., 9.místo: Nina O. + Vilma Š.  

Martina Šindelířová 

MMLLAADDÍÍ  HHAASSIIČČII 

 
 

Setkání hasičské mládeže se konalo 7.-10.7.2016, zúčastnili se děti z SDH Besednice, Omlenice, Brloh a 

Doubek u Prahy. Spali jsme ve škole, na školním hřišti jsme hráli různé hry, v sobotu jeli na celodenní výlet 

na Hlubokou. Menší děti šly do ZOO a ty větší do adrenalin parku. Večer v sobotu jsme měli stezku odvahy. 

V neděli jsme ještě soutěžili a po obědě vyhlásili vítěze a poražené a rozjeli jsme se domů. Snídaně nám 

připravovaly Monika Čutková a Jana Zemanová a na obědy a večeře jsme chodili k Martínkům.  

Voda se uskutečnila v termínu od 25.-29.7. 2016. Jeli jsme úsek Vyšší Brod až Boršov nad Vltavou 

Danuše Síkorová – vedoucí oddílu 

 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  UUMMĚĚLLEECCKKÁÁ  ŠŠKKOOLLAA  
  

Základní umělecká škola v Besednici 

 

ZUŠ F. Pišingera v Trhových Svinech otvírá v září opět výuku hudebního oboru v Besednici. Děti se 

mohou učit hrát na zobcovou flétnu, kytaru, housle, klavír i zpívat sólově i v pěveckém sboru. Jelikož 

nemůžeme přijmout všechny zájemce do ZUŠ, pořádáme pro neumístěné děti “Kurzy tvořivé výchovy”. 

Formou kurzu bude v Besednici opět probíhat výuka výtvarného oboru, kterou povede Mgr. Lenka 

Menšíková. Kytaru a housle vyučuje p. učitel Josef Menšík, pěveckou výchovu Josef Falta, klavír Anna 

Vrublová a hru na zobcovou flétnu Mgr. Lenka Menšíková. Výuka probíhá tradičně v budově ZŠ, které tímto 

děkuji za dlouhodobou a příjemnou spolupráci . 

Pro naše děti jsme připravili řadu možností, jak trávit volný čas. Pořádáme koncerty kvalitní hudby 

v Kulturním domě v Trhových Svinech, kam mají děti vstup i dopravu autobusem zdarma. V letních 

měsících organizujeme kurzy pro hráče na smyčcové nástroje v Nových Hradech a nově pro kytaristy 

v Trhových Svinech. 

Velký úspěch v této lokalitě měl příměstský tábor, který proběhl ve druhém červencovém týdnu 

v naší škole. Odehrával se převážně v budově SOŠ T. Sviny, kde máme plně vybavené velké učebny 

výtvarného a tanečního oboru, koncertní sálek a učebnu kolektivní výuky vybavenou PC. Odpolední aktivity 

patřily pohybovým hrám ve sportovním areálu místního gymnázia. Dětem se věnovali lektoři z řad učitelů 

ZUŠ, kteří mají mladé generaci co nabídnout. Tématem tábora byl Pohyb časem, což děti opravdu zaujalo. 

Do prvního ročníku se nám přihlásilo 28 dětí, které společně prožily inspirativní týden. Během následujících 

prázdnin plánujeme další tábor a zveme srdečně k účasti i děti z Besednice a okolí. 

I v letošním roce proběhla řada soutěží, v nichž velmi dobře obstály i místní děti. V soutěži ZUŠ, 

která se koná jednou za 3 roky, se nejlépe umístily komorní soubory dechových nástrojů, v nichž hrály Marie 

Hansová a Jana Sučíková – v okresním kole získaly dvě druhá místa. Soutěž Novohradská flétna byla opět 

hojně navštívena hráči z celé ČR i Slovenska. Besedničtí i zde “zabodovali”. Ve velké konkurenci získala 



obě děvčata, ale i Ondřej Nágr krásná 3. místa ve svých kategoriích. Velké blahopřání patří všem hráčům, 

které připravila paní učitelka Mgr. Lenka Menšíková, které tímto velmi děkuji. Stejně úspěšní byli i žáci 

Kurzu tvořivé výchovy. V krajském kole získala Monika Šedivá Čestné uznání a skupinová práce 

besednických dětí - grafika s názvem “Draci” dokonce postoupila do národního kola. Všichni blahopřejeme 

k úspěšné reprezentaci školy i Městyse Besednice jak dětem, tak Mgr. Menšíkové, která vše zdárně 

připravila. 

Do dalšího školního roku přeji všem žákům i učitelům mnoho zdaru a radosti ze hry i z tvoření. 

Věra Kuthanová – ředitelka školy 

 

Ohlédnutí za létem, aneb ZUŠka o prázdninách nespí 

 

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny pořádala o prázdninách projekty různých 

charakterů. V červenci proběhl 1. ročník Příměstského tábora. 28 dětí prožilo týden se 7 lektory a 

2 vedoucími. Akce pod názvem „Putování časem“ měla velice pestrý program od pravěku až po současnost 

v podobě malování, tance, hudební tvořivosti a her. 
V červenci se také uskutečnil Mezinárodní kytarový 

festival – Léto s kytarou. Naše pozvání přijali kytaristé 

Lubomír Brabec, Lukáš Sommer a manželé Krajčovi. 

Koncerty, na kterých umělci předvedli současné i historické 

nástroje, se konaly v trhovosvinenském kostele Nanebevzetí 

Panny Marie. 
Veřejnost si mohla vyslechnout besedy o stavbě kytar 

s panem Ing. Václavem Hornychem a jeho žákem 

z královéhradecké Střední uměleckoprůmyslové školy 

hudebních nástrojů a nábytku. Pro žáky byly velice přínosné 

informace týkající se výběru nástroje. 

V rámci Léta s kytarou probíhaly denně zkoušky orchestru pod vedením Mgr. Iriny Hromkové. Závěrečný 

koncert orchestru v tanečním sále kulturního domu byl hojně navštíven veřejností. 
V srpnu probíhal ve Státním hradě v Nových Hradech již 10. ročník smyčcových Mezinárodních 

hudebních kurzů, kterého se účastnilo 33 studentů z ČR i zahraničí. Zahajovací koncert patřil lektorům. 

V letošním roce již tradičně vyučovali hře na housle Dana Vlachová 

(Pražská konzervatoř) a Leoš Čepický (AMU Praha), hře na violoncello 

Renata Strašrybková (Pražská konzervatoř), studenty violy a orchestr 

vedl Jiří Richter (Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy). V rámci 

Mezinárodních hudebních kurzů proběhly 4 koncerty v Nových Hradech a 

1 vystoupení ve Schwarzenberské hrobce v Třeboni. Za klavírní 

spolupráci děkujeme Doc. Věře Langerové, Aleši Vítkovi a Vilému 

Valkounovi. 

Jménem ZUŠ bych ráda poděkovala všem sponzorům a partnerům, kteří na naše projekty přispěli. Vážíme si 

jakékoliv podpory, která je pro nás další motivací v oblasti vzdělávání a výchovy.  

Za ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Michaela Kuthanová 

SSBBOORR  PPRROO  OOBBČČAANNSSKKÉÉ  ZZÁÁLLEEŽŽIITTOOSSTTII  

  

SPOZ a sociální komise městyse Besednice, nenechala 

své seniory po jarním setkání ani vydechnout a 

připravila pro ně v květnu zájezd do Prahy. Moc se 

jim líbila návštěva Senátu, která byla poučná. Dále to 

byla prohlídka vnitřních prostor s doplňujícím 

výkladem, občerstvením a prohlídkou Valdštejnské 

zahrady. Po ní následoval oběd v Senátu. Ale žádný 

zážitek nepřekonal plavbu po Vltavě se zajímavým 

výkladem průvodce, který byl svými příběhy 

nepřekonatelný. Senát zajistil i přesun několika 

seniorů, kteří měli pohybové problémy, až k přístavu. 

Jistě k prožitkům přispělo i krásné počasí. 



Další akcí SPOZ byla „Pohádková stezka“ pro děti, která se uskutečnila 

02.07.2016 v rámci „OBECNÍ SLAVNOSTI“. Za  přípravu a průběh 

„Pohádkové stezky“ patří dík všem členkám SPOZ, ale i tato akce by 

vůbec nemohla proběhnout bez pomoci mladých děvčat a jednoho 

chlapce ze souboru „V BRANCE“, kteří nám zajistili pohádkové bytosti 

na stanovištích. Nesmíme opomenout poděkovat paní Hance 

Červinkové, která pomohla s iniciativou dětí a se zapůjčením kostýmů. 

Další akce proběhla koncem školního roku. Již tradičně MŠ uspořádala 

pro děti a rodiče představení Divadélka „KOS“, kde bylo zaaranžováno 

vtipnou formou pasování předškoláků na školáky. Na toto představení 

divadélka „KOS“ uhradil náklady SPOZ. 1.září jsme se starostou obce 

navštívili prvňáčky v naší ZŠ, abychom jim popřáli šťastný start          

do 1.třídy. SPOZ uhradil žákům 1.třídy čítanky. Také se přes celé letní 

období nezapomínalo na návštěvy seniorů, jak v obci, tak i v domovech 

seniorů, kde máme 3 naše občany. Návštěvám seniorů v rámci jejich 

jubileí se průběžně věnují všechny členky SPOZ.  

Ať připravujeme jakoukoliv akci pro seniory, tak pro děti, jsme rády, když máme spokojené ohlasy, 

ale ani se nebudeme bránit, jestliže dostaneme od občanů pozitivní návrhy na vylepšení akcí.  

V příštích měsících připravujeme v říjnu podzimní zájezd pro seniory a pro všechny občany zájezd 

do Prahy na muzikál Hello, Dolly! S termínem budete všichni seznámeni prostřednictvím rozhlasu. 

Danuše Šimková – předseda SPOZ a sociálně kulturní komise 

OOCCHHOOTTNNIICCKKÝÝ  SSOOUUBBOORR  VV  BBRRAANNCCEE  

Slibovaná "Pohádka z vody" měla premiéru 17.6.2016. Atmosféra podvečera byla nádherná. 

Osvětlení zapadajícího slunce a "Vltava" B.Smetany ji podpořila. Pohádka se opravdu vydařila. Svědčila 

o tom pozornost a soustředěnost jak účinkujících, tak diváků 

všech věkových kategorií. 

2.7.2016 při Obecní slavnosti mohli diváci, kteří měli 

zájem vidět Pohádku z vody ještě jednou. To už ale museli 

účinkující o pozornost trochu bojovat. Nejmladší členové 

souboru byli také na stanovištích při pohádkové stezce. 

Některé z nich jsme ještě mohli vidět při jiných vystoupeních. 

Všem patří velký dík! Scházíme se od 8. září každý týden a uvidíme, co se nám podaří vytvořit. 

Hana Červinková – vedoucí ochotnického souboru „V Brance“ 

KKNNIIHHOOVVNNAA  

Jak jsem již předeslala v minulém zpravodaji, v dubnu proběhla za účasti metodičky z pověřené 

knihovny v Českém Krumlově, revize knihovního fondu, která se provádí dle knihovnického zákona, 

každých 5 let. Vyřazovaly jsme knihy, které se nepůjčovaly více jak pět let. Vyřazené knihy jsem nabízela 

knihovnám v okolí, našim čtenářům, antikvariátům, atd. 

Na konci dubna a začátkem května jsme vystavovali výkresy dětí z mateřinky a ze základní školy 

pro výtvarnou soutěž „ Lesy a přiroda kolem nás“. Vybraná dílka postoupila do krajského kola v Jihočeské 

vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Komise vybrala z Besednice v I. Kategorii na 3. místě Alberta 

Čecha a v V. Kategorii na 1.místě Vlastu Ferencziovou a při slavnostním vyhodnocení jim předala dárky. 

25. května v obřadní síni jsme měli možnost si poslechnout autorské čtení paní Pavly Benettové 

pro rodiče a děti z knihy „Příběhy za Žaltického lesa“. Na konci června, jako každý rok, čekalo prvňáčky 

pasování na čtenáře. Děti musely ukázat, že umí číst, ale že jsou i zručné a bystré. Při pasovacím aktu děti 

dostávaly pasovací listinu, visačku jako průkazku, která je opravňuje k bezplatnému přihlášení se na tento 

rok do knihovny a stejnou knihu pohádek, aby si mohly ve třídě společně číst s paní učitelkou. 

Co vás na podzim čeká? 26. října od 17. hod. - beseda o čokoládě spojená s ochutnávkou. Přijďte si 

poslechnout o historii, výrobě a hlavně o blahodárných účincích pravé poctivé čokolády s pí. Krčálovou. 

Ještě mám v jednání autorské čtení pana Zdeňka Zajíčka s kytarovým doprovodem, a všem čtenářům 

známým jihočeským historikem Jiřím Cukrem – někdy v listopadu. Přesné termíny budou včas oznámeny 

rozhlasem, na vývěsce a plakátcích. Těším se na vaši návštěvu v knihovně buď v úterý od 15 – 19 hod. nebo 

v sobotu od 9 – 12 hod.               Libuše Vontorová – knihovnice  



ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLAA  

Atletická olympiáda 

 

Dne 3. 6. 2016 se vybraní žáci zúčastnili Atletické olympiády v Kaplici. Počasí nám vůbec nepřálo. 

Pršelo celý den, až na závěrečné dlouhé tratě na nás vysvitlo sluníčko. Proto velké poděkování všem 

zúčastněným, že i v dešti bojovali do posledních chvil. O největší úspěch naší výpravy se postarala Kateřina 

Ševčíková ve vrhu koulí, která svým výkonem 8,36 m, vybojovala 1. místo. Do finále na 60 m postoupil 

z 2. místa svého rozběhu Josef Jaroš. Ve finálovém rozběhu se bohužel umístil na 4. místě s časem 8,54 s. 

Tomáš Melichar vyhrál svůj rozběh, postoupil tedy do finále, kde skončil na 7. místě s časem 8,17 s. 

I bez možnosti trénování se Jiří Zajíček se 4,38 m umístil ve skoku dalekém na krásném 9. místě 

z 19 závodníků. Nešťastnou bramborovou medaili si odnesl Tomáš Melichar ve vrhu koulí s výkonem 

11,52 m a na 6. místě skončil Jiří Zajíček s 11 m. V hodu míčkem se našim mladším žákům také dařilo. 

9. místo obsadil Josef Jaroš, který hodil 44,3 m a na 11. místě skončil Alex Magdolen s hodem 41,74 m 

ze 17 závodníků. Jako jediný žák z naší školy si Jiří Chovanec troufl na trať 1500 m, kde s výkonem 

5:51,36 min doběhl na 11 místě ze 17 závodníků. 

Velká pochvala patří našim starším žákyním Marii Pollákové a Haně Kukolíkové, které 

prokázaly, že ve sportu nejde jen o výkony, ale také o pomoc druhému závodníkovi. Žákyni ze ZŠ 

Plešivec se při běhu na 800 m zatočila hlava a upadla. Naše žákyně se jako jediné okamžitě zastavily a 

pomohly jí na nohy. Maruška s Hankou závodnici celé kolo vedly až do cíle, i když jim závodnice říkala, aby 

běžely, že se na ně družstvo bude zlobit. My jsme se na ně ale nezlobili, byli jsme na ně pyšné, že se 

dokázaly chovat fair play. Celkově se naše škola umístila na krásném 10. místě ze 12 zapsaných škol. 

Poděkování za účast a výborné výkony patří také Miroslavu Pollákovi, Štěpánu Kabíčkovi, Janě Nocarové, 

Monice Čutkové, Kateřině Šlajchové, Tereze Perinové, Sabině Kulhanové a Jakubovi Káplovi.  

Mgr. Dominika Nováková – ZŠ Besednice 

 

Setkání žáků se starostou 
 

Jako poděkování za vzornou reprezentaci Základní školy Besednice a zároveň městyse Besednice 

ve školním roce 2015/2016 byli 28.6.2016 přijati u starosty městyse Jaroslava Kleina tito žáci: 
 

Jakub Bíca - za 3. místo ve vybíjené, za sport – fotbal, florbal, atletika 

Matěj Beran - za 3. místo ve vybíjené, za sport - fotbal 

Vlasta Ferencziová - za 1. místo ve výtvarné soutěži 

Josef Kápl - za 3. místo ve vybíjené, za sport - fotbal 

Sára Korchová - za 2. místo v pěvecké soutěži Zvonek z Novohradských hor 

Hana Kukolíková - za jednání FAIR PLAY na atletické olympiádě 

Sabina Kulhanová - za 3. místo v pěvecké soutěži Zvonek z Novohradských hor 



Vojtěch Paťha - za 3. místo ve vybíjené, za sport – fotbal, florbal 

Žofie Pešková - za 3. místo v pěvecké soutěži Zvonek z Novohradských hor 

Marie Polláková - za 3. místo v pěvecké soutěži Zvonek z Novohradských hor, za jednání FAIR PLAY 

na atletické olympiádě 

Pavel Pöschko - za pohotové chování při ohlášení požáru 

Petr Stejskal - za 3. místo ve vybíjené, za sport – fotbal, florbal, atletika 

Jaroslav Sudík - za 3. místo ve vybíjené, za sport – fotbal, florbal, za pohotové chování při ohlášení požáru 

Barbora Suchanová - za 3. místo ve vybíjené, za sport – atletika 

Eliška Šafránková - za 3. místo v recitační soutěži Zvonek z Novohradských hor 

Kateřina Ševčíková - za 1. místo v atletické olympiádě 

Šárka Šindelířová - za sport – atletika, plavání 

Jan Šuhaj - za pohotové chování při ohlášení požáru 

Jaroslav Tybitancl - za 3. místo ve vybíjené, za sport - fotbal 

Ondřej Uhlíř - za 3. místo ve vybíjené, za sport – fotbal, florbal, atletika 

Veronika Vaňková - za 3. místo ve vybíjené 

Filip Zeman - za 3. místo ve vybíjené, za sport – fotbal, florbal, atletika 

Adéla Žemličková - za 2. místo v recitační soutěži Zvonek z Novohradských hor 

 

Žáci Pavel Pöschko, Jaroslav Sudík a Jan Šuhaj obdrželi jako poděkování za pohotové chování při ohlášení 

požáru kopací míče a žákyně Hana Kukolíková a Marie Polláková obdržely encyklopedie za sportovní 

jednání FAIR PLAY na atletické olympiádě. 

TTAAEEKKWWOONN--DDOO  ŠŠKKOOLLAA  VVEELLEEŠŠÍÍNN  IITTFF  

Výuka moderního korejského bojového umění 

sebeobrany pod vedením kvalifikovaných trenérů a 

instruktorů ve škole s 25 letou tradicí. 
 

Další místa výuky: 

Velešín – každé pondělí od 18.00 do 19.00 hod. 

sportovní hala Jihostroje (vchod z parkoviště) 

Kaplice – každé pondělí od 18.00 do 19.00 hod. 

tělocvična Gymnázia (zadní vchod ze dvora) 

Český Krumlov – každou středu od 18.30 do 19.30 hod. 

tělocvična Gymnázia (naproti plaveckému stadionu) 
 

www.tajky.cz 

JUDr. Jiří Císař, II. Dan – trenér 

 

Z KRONIKY MĚSTYSE 
 

Kostel sv. Prokopa 

 

„V obci Besednice nalézala se kaple ke cti svatého Prokopa. Původ této kaple není znám. Základní 

kámen položen roku 1738 a roku 1745 vysvěcen. Až do roku 1786 byl filialkou Soběnova. 

Roku 1786 dne 13. října změněna byla kaple v Besenicích v lokalii, kostelík místní, jenž vysvěcen 

byl od prvého biskupa budějovického Prokopa hraběte Schafgotsche. K novému tomuto kostelu přiděleny 

byly vesnice, jednak od farnosti soběnovské, jednak od žumberské. Od soběnovské odtrhnuty byly Besenice, 

Nesmeň, Lhotka Dolní. Od žumberské Dobrkov. Všechny tyto obce měly roku 1786 celkem 824 duší. 

Besenice patřící pod prelaturu krumlovskou čítaly tehdy 38 selských usedlostí, 55 chalup a dle sčítání lidu 

roku 1834 měly 549 obyvatel. Prvním knězem besenickým byl cisterciak ze zrušeného kláštera 

zlatokorunského P. Otto Borový. Bydlel v myslivně pod Horou u myslivce Augustina Jechela a potom 

u sedláka Drozda. Dne 29. října 1786 byly první bohoslužby. 1. listopadu první kázání, při němž bylo dle 

farních zápisů tolik lidí přítomno, že ani je kostel pojmouti nemohl. 

30. října vysvěcen nový hřbitov krumlovským prelátem baronem Kfellerem. Též ze Zlaté Koruny 

zakoupil prelátský berní pan Jakub Chazuis varhany dne 29. října 1786 za 120 zl., které opravil a postavil 

Augustin Jechel, myslivec, jenž byl dovedným hodinářem. Také mnoho věcí kostelu daroval. 

23. prosince 1786 obdržel kostel starou kazatelnu ze Zlaté Koruny.“ 


