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SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v době, kdy se k vám dostane toto číslo zpravodaje, uplyne zhruba rok práce v tomto volebním
období, a tudíž si dovolím malé ohlédnutí. Tento rok, jako ostatně každý začal schválením rozpočtu,
stanovením priorit a začala jejich realizace.
Oblast školství:
1.
V tělocvičně základní školy bylo naistalováno dotápění tepelným čerpadlem a zařízení na ventilaci
vzduchu. Tímto opatřením se odstranil problém s výskytem plísní a tělocvičnu lze používat i v době kdy
neběží centrální vytápění,(soboty, neděle svátky, prázdniny apod.), ale hlavně v souladu s hygienickými
požadavky.
2.
Pro jídelnu základní školy byl zakoupen nový konvektomat na vaření a vyřešil tak problém
s navýšením strávníků.
3.
Byla odstraněna zcela nevyhovující škvárová dráha a prostor byl zatravněn.
4.
Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na prostor pro dílny na pracovní vyučování
a připravuje se zadání projektové dokumentace na rekonstrukci toalet v budově ZŠ.
Oblast veřejného prostranství:
1.
Byla provedena úprava části parku kolem pomníku na náměstí, výměna zábradlí, oživení kamenných
částí pomníku a sloupků a opravena kaplička.
2.
Byla provedena rekonstrukce dvou místních komunikací, ulice V Zahrádkách až po samoty a cesta
k ČOV (do budoucna potřebná pro realizaci nové ČOV jejíž projekt je před dokončením).
3.
V prostoru rekreační nádrže byla zahájena výstavba sociálního zařízení. Jeho součástí budou toalety
pro muže, ženy a bezbariérové, umyvadla s teplou vodou, převlékací kabiny a venku solární sprcha.
V současné době byla zadána projektová dokumentace na realizaci vodního zdroje pro posílení kvality vody.
Oblast služeb pro občany:
1.
Byl opětovně zaveden fond rozvoje bydlení, což znamená výhodná půjčka na drobné stavební úpravy.
(Pomocí této půjčky byla např. opravena zeď proti nákupnímu středisku.)
2.
Byla podstatně snížena cena za použití traktoru v majetku městyse a několikanásobně se zvýšil zájem
o tuto službu z řad občanů.
3.
Byla zpracována zastavovací územní studie na realizaci základního technického vybavení
pro možnou budoucí výstavbu rodinných domů v prostoru nad koupalištěm s kapacitou cca 30 domů. Dle
mého názoru se jedná o nejdůležitější úkol tohoto volebního období a v případě schválení Vás s ní
seznámíme v příštím čísle zpravodaje.
4.
Mezi služby pro občany určitě patří i kulturní a společenské vyžití. Letošní obecní slavnost spojená
s dětským dnem určitě obohatila tuto oblast a budeme v tom pokračovat.
Vážení spoluobčané,
ne všechno co jsme slíbili, se podařilo naplnit. Bohužel se nepodařilo obnovit ordinaci zubního lékaře.
Přes intenzivní jednání s VZP za pomoci senátora Tomáše Jirsy je obnovení v podstatě již nemožné. I tak se
domnívám, že se podařilo spoustu užitečných věcí realizovat a hodnocení ponechám samozřejmě na Vás.
Jaroslav Klein, starosta

17.ROČNÍK „O POHÁR STAROSTY MĚSTYSE BESEDNICE“ 4.7.2015
Již poměrně slušnou tradici má besednický turnaj v malé kopané, který úvodním slovem zahájil
starosta městyse Besednice Jaroslav Klein. Následně pak bylo dvanáct přihlášených týmů rozlosováno do tří
čtyřčlenných skupin. První dva týmy s každé skupiny si zajistily postup do čtvrtfinále. Osmičku čtvrtfinalistů
pak doplnily dva nejlepší týmy třetích míst. Hrací doba byla pořadateli stanovena na dvakrát deset minut.
Obhájcem prvenství byl kaplický Laxní přístup.
Los tomu tak chtěl, že při pohledu na rozlosování se zdála být skupina A nejnabitější, béčko
nejvyrovnanější a ve skupině C byly, dá se říci papírově slabší družstva. A můžeme říci, že tentokráte se
papírové předpoklady naplnily téměř do puntíku. Ze silného áčka postoupily všechny tři týmy pomýšlející
na příčky nejvyšší. Z první místa prošel do čtvrtfinále jeden z nejtradičnějších týmů Malý Pulec, z dvojky se
dvěma výhrami na kontě protančila do pavouka velešínská Samba. Až ze třetího místa pak se ziskem čtyř
bodů postoupil obhájce prvenství Laxní přístup. I to svědčí o kvalitě turnaje. V béčku se do role outsidera
pasovalo kaplické Juve, které nezískalo ani bod. Zbylé tři týmy se dokázaly vzájemně porazit, a tak
po základní části měl besednický Real, Kanonýři z Besednic i Young Boys shodný počet šesti bodů. Bylo
tedy jasné, že do čtvrtfinále postoupí všechny celky. Minitabulka pak jen určila, kdo z jakého místa. Z první
pozice nakonec Young Boys, před Realem a Kanonýry. Na góly skoupé bylo céčko. V šesti zápasech padlo
jen osm branek, a to z toho čtyři byly dosaženy hned v zahajovacím střetnutí. A tak se například stalo, že
Ličov, ač ani jednou neprohrál, tak mezi nejlepší osmičku turnaje se nedostal a jeden jediný vstřelený gól
týmu FC Jen Tak v posledním zápase stačil na postup ze skupiny.
Čtvrtfinálový pavouk si s některými týmy poněkud zalaškoval. Hned ve dvou duelech totiž došlo
na odvety duelů ze základních skupin. Jinak však čtvrtfinálová klání byla poměrně jednoznačná, žádné větší
drama se nekonalo. Všechny čtyři duely skončily minimálně dvoubrankovým rozdílem. Čtvrtfinále bylo
konečnou pro obhájce z kaplického Laxního přístupu, kterým vystavil stopku Malý Pulec. Odveta se
nepovedla ani besednickým Kanonýrům, kteří ani na podruhé nestačili na Young Boys. Výhrou favorita
skončil i zápas Realu Besednice a týmu Jen Tak. Bohužel přes čtvrtfinále neprošel ani vítěz základní skupiny
C, který nestačil na velešínskou Sambu. I zde se jednalo o prohru bez vstřeleného gólu.
Semifinálová klání byla o poznání vyrovnanější a tím pádem i dramatičtější. V tradičním souboji se
střetl Malý Pulec s besednickým Realem. „Pulčáci“ vedli po brance jejich kanonýra Davida Přibyla, ale ještě
v prvním poločase srovnal skóre kapitán Realu Zdeněk Šafránek. Po změně stran se na nerozhodném stavu
nic nezměnilo až do závěrečného hvizdu. O finalistovi musel tedy rozhodnout penaltový rozstřel. Hned
v první sérii Zdeňka Šafránka vyčapal Jaroslav Klein. Ve třetí sérii neuspěl ani jeho spoluhráč Kindermann.
A protože za Malého Pulce byli všichni exekutoři úspěšní, v pořadí Kollár, Zatloukal, Jaromír Pulec a Pavel
Pulec, radoval se z postupu do finále tým Malý Pulec. Ve druhém střetnutí měli přesnější mušku hráči Young
Boys, kteří se dokázali jednou prosadit již v prvním poločase. Po změně stran pak dalšími dvěma góly
rozhodli o své finálové účasti.
O konečném třetím místě rozhoduje již tradičně penaltový rozstřel. Pět sérií na rozhodnutí hráčům
nestačilo. Kralovali totiž brankáři. Stav byl nerozhodný a to pouze 2:2. Fotbalisté pak rozstřel natáhli až
do devátého kola. Nedá se říci, že úspěšnější, spíše šťastnější byli nakonec Besedničtí z Realu.
Finálový duel rozhodla jedna jediná branka. Rohový kop zahrávali hráči Malého Pulce, soupeř se
však dostal do rychlého kontru, na jehož konci byl přesně střílející Pavel Smolen. Již od semifinále chyběl
v sestavě Malého Pulce zraněný Martin Pulec, což bylo citelné oslabení. Přesto po změně stran viselo
vyrovnání doslova na vlásku, ale hráči Young Boys v čele s výborně chytajícím brankářem uhájili své čisté
konto až do samotného závěru. Gólman Petr Le svému týmu výraznou měrou přispěl k titulu Young Boys.
Penalty o třetí místo: Real – Samba 5:4 na penalty (rozh. pen. Z. Šafránek)
Finále: Malý Pulec – Young Boys 0:1 (P. Smolen)
Při závěrečném hodnocení starosta městyse Besednice Jaroslav Klein poděkoval všem přítomným
za účast a za předvedené výkony. Pořadatelé pak ocenili nejlepší. O korunu krále střelců si vystřílel hráč
Realu Besednice, šestigólový Lukáš Winkler. Nejlepším gólmanem byl vyhlášen Petr Le hájící barvy
vítězného celku Young Boys. Poté byly oceněny i nejlepší čtyři týmy. Poděkování se dočkala i dvojice
arbitrů, která odřídila všechna turnajová utkání.
Tabulka střelců: 6 – Winkler (Real), 5 – Záveský (Young), Přibyl (Pulec), Z. Šafránek (Real), 4 – Petr
(Samba), 3 – M. Kouba, Šálek (Kanonýři), Mikeš (Samba), Vl. Bašta (Young).
Konečné pořadí: 1. Young Boys,2. Malý Pulec, 3. Real Besednice, 4. Samba De Velešín, 5. Benešov
nad Černou, 6. FC Jen Tak, 7. Kanonýři Besednice, 8. Laxní přístup Kaplice, 9. Ličov, 10. Ajax Besednice,
11. Juve Kaplice, 12. Kamenný Újezd.
Libor Granec

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
TJ SOKOL - BESEDNICE
Pochod na rozhlednu
I když nás počasí trochu zlobilo, tak se nakonec přece jenom pochod konal. Start byl (jako každý
rok) u křížku, kde na děti čekal první úkol – skákání v pytli. Poté se všichni vydali směrem k rozhledně.
Jako první úkol u rozhledny bylo zdolání tzv. opičí dráhy – děti dostaly do ruky naběračku tenisovým
míčkem, s kterým musely překonat lávku, projít slalomovou dráhu, trefit se do kelímku, prolézt tunelem
tam i zpět a opět celou trasu projít na začátek. Další zastávka bylo házení míčku do kýble. U dalšího úkolu se
posadily děti na deku a zahrály si hru Double. Je to stolní hra založená na postřehu. Přímo pod rozhlednou
byly pro děti připraveny čtvrtky, na které namalovaly obrázky na téma léto, prázdniny, sluníčko, moře, tábor,
výlety….. Potom jsme se všichni přesunuli k ohni, kde se už opékaly buřtíky. Děti dostávaly na každé
zastávce sladké odměny. Děkuji všem, kteří mi pomáhali i těm co se zúčastnili.

Podvečerní orientační běh
V pátek 24. července v 17 hodin se uskutečnil první orientační běh pro děti. Samozřejmě rodiče
i prarodiče byli vítáni. Na to, že je čas prázdnin a dovolených, se zúčastnilo docela hodně dětí (16 chlapců
a 25 dívek). Na startu každý účastník nahlásil své jméno a datum narození (oceňoval se nejmladší a nejstarší
soutěžící), obdržel mapu s trasou a startovní číslo, které si připnul na tričko (pokud nebylo tričko, tak
za kraťasy nebo trenýrky). Na trasu byly děti pouštěny jednotlivě nebo v malých skupinkách v časovém
rozmezí tří minut, aby se nehromadily u jednotlivých úkolů, které je čekaly po cestě. Celkem bylo
15 zastávek, kde děti musely zodpovědět lehké otázky – popřípadě i něco namalovat. V cíli na ně čekaly
odměny – sladkosti, pitíčka, bublifuky, korálky, záložky…. Pro děti byly připraveny i buřtíky, které si
opekly a několik druhů limonád. Chtěla bych poděkovat dětem, rodičům i prarodičům, že si udělali čas
a přišli si zasoutěžit. Dále maminkám, které mi pomáhaly s organizací této akce i napečením výborných
lineckých koláčků. Dětem – za pomoc při vyznačování trasy. Sponzorům za nakoupené ceny a občerstvení –
TJ Sokol, Sbor pro občanské záležitosti.
Pár úsměvných odpovědí:
Otázka: Jak se nazývá tato dopravní značka? (Dej přednost v jízdě) Odpověď dítěte: Taková značka.
Otázka: Jaké znáš další dopravní značky? Odpověď dětí: Zákaz hvězdu, Zákaz vězdu.
Otázka: S jakými státy sousedí Česká republika? – stačí 2 státy. Odpověď dítěte: S Itálií.
Otázka: Kolik je na věži kostela hodin. Odpověď dítěte: Půl desáté (10:30).
Martina Šindelířová

PRODEJNÍ VÝSTAVA 3.ŘÍJNA 2015
V 10 hodin dopoledne se otevřely dveře naší prodejní výstavy kreativní tvorby a lidé se mohli chodit
podívat a nakupovat nádherné výtvory šikovných žen, dívek a jednoho muže. Výstava se konala (jako každý
rok) v prvním patře naší radnice ve dvou místnostech a chodbě. K vidění a nákupu byly v jedné místnosti
polštáře, peněženky, obaly na mobily, prostírání, kabelky šité technikou patchwork, malované obrázky
malířky Petry Haisové Dvořákové, která tentokrát malovala i portréty, dále dekorace, misky z keramiky,
ošatky, věnečky, andělíčky, stromečky, hvězdičky…pletené z papírových ruliček, košíčky a ošatky z pedigu.
Na chodbě naušničky, brože, podzimní dekorace, obrázky, podzimní věnečky, přáníčka a spousta dalších
krásných věcí od děvčat z Kaplice. A v druhé místnosti bylo k vidění: naušničky z kamínků Swarowski,
domácí voňavá mýdla. V této místnosti byly také dílničky nejen pro děti, kde si kdokoliv mohl vyrobit
krásný náramek nebo udělat obrázek technikou plstění. Dva stoly byly plné sladkých dobrot. Děvčata
napekla samé skvosty – buchty, koláče, bábovky, linecké koláčky, muffinky, tvarohové buchty…. Penízky
utržené za prodej „něčeho dobrého ke kávě“ byly předány Společnosti rané péče se sídlem v Českých
Budějovicích (minulý rok jsme také posílali peníze). Tentokrát jsme
předali dohromady 1.760,- Kč.
V šestnáct hodin se dveře zavřely a začalo se balit, uklízet,
domlouvat si další setkání, odjíždět….:). Mockrát děkuji všem, kteří se
zúčastnili (muži, ženy i děti) – prodávající, nakupující, tvořící a hlavně
pomáhající s organizací, přípravou a úklidem. Těším se na další setkání
– tvořící každý měsíc a prodejní o Velikonocích.
Martina Šindelířová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dopravní soutěž mladých cyklistů
V letošním roce na konci května se osm našich žáků nominovalo ze základního školního kola
do Okresní dopravní soutěže mladých cyklistů v Českém Krumlově. Za naši besednickou školu soutěžily dvě
čtveřice, složené ze dvou chlapců a dvou dívek, rozdělené na 1. a 2. kategorii, tedy mladší a starší žáky.
Protože konkurence z městských škol byla veliká, mladší žáci od 10 do 12 let získali krásné 3. místo a starší
žáci od 13 do 15 let se umístili dokonce na 2. místě.
Naši cyklisté soutěžili ve čtyřech disciplínách. První z nich byla teoretická část formou dopravního
testu. Dále následovaly praktické disciplíny obsahující jízdu zručnosti a různými „zapeklitými“ překážkami,
jízdu na dopravním hřišti a zdravovědu, kde žáci využili znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci.
Této okresní soutěži předcházela pečlivá příprava, kterou nominovaní soutěžící i náhradníci ochotně
absolvovali. Věřím, že se mladým cyklistů bude dařit nejen na cestách, ale i na soutěžích příští rok.
Mgr. Růžena Stašková, ZŠ Besednice

Vyhodnocení sběru papíru ve školním roce 2014/2015
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo
8.místo
9.místo

Pořadí jednotlivců:
Jaroslav Kyrián
Štěpán Kabíček
Petra Schneiderová
Martin Žemlička
Josef Kápl
Nela Sudíková
Jaroslav Sudík
Ladislav Ballák
Daniel Šimek
Marek Šimek

3.třída
5.třída
5.třída
4.třída
3.třída
1.třída
3.třída
8.třída
2.třída
3.třída

603 kg
491 kg
445 kg
173 kg
163 kg
135 kg
135 kg
121 kg
117 kg
117 kg

1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo
7.místo
8.místo
9.místo

Pořadí tříd:
3.třída 1 166 kg
5.třída
967 kg
4.třída
651 kg
8.třída
174 kg
1.třída
167 kg
2.třída
140 kg
9.třída
137 kg
7.třída
107 kg
6.třída
34 kg

Setkání žáků se starostou

Jako poděkování za vzornou reprezentaci Základní školy Besednice a zároveň městyse Besednice
ve školním roce 2014/2015 byli 25.června 2015 přijati u starosty městyse tito žáci: Karel Bíca, Lukáš Holý,
Michal Holý, Pavel Pöschko, Kateřina Ševčíková, Monika Šimková, Šárka Šindelířová a Veronika Vaňková
za účast v Dopravní soutěži mladých cyklistů, Petr Stejskal, Jaroslav Sudík a Filip Zeman za sport – florbal,
Jan Kříha a Filip Schneider za sport – fotbal, florbal, atletiku, Alex Magdolen za sport – fotbal Mc Donald´s
Cup, Miroslav Pollák za sport – florbal a fotbal Mc Donald´s Cup, Marie Polláková, Sabina Kulhanová
a Sára Korchová účast v pěvecké soutěži, Tomáš Kozel za účast ve výtvarné soutěži Zvonek
z Novohradských hor a Ondřej Nágr za účast v Okresním kole ZUŠ – zobcová flétna.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Koncerty Kruhu přátel hudby
Kruh přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny připravil na 41. koncertní sezónu 2015/2016 koncerty:
14. října
Copenhagen Piano Quartet - koncert v rámci Jihočeského komorního festivalu
25. listopadu Wihanovo kvarteto
16. prosince
Trio Triniti - vánoční koncert
17. února
Anežka Vargová – flétna
2. března
České trio
27. dubna
Jakub Uhlík – klavírní recitál
Koncerty probíhají od 19. 00 hodin v sále Kulturního domu v Trhových Svinech. Odjezd autobusu
z Besednice 18.35 hodin od zastávky ČSAD u restaurace. Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj,
Nadace ČHF, Město Trhové Sviny a Městys Besednice.

Besednické talenty
ZUŠ Františka Pišingera Trhové Sviny má jednu ze svých poboček
i v Besednici. Vyučují zde kvalifikovaní učitelé hře na klavír, kytaru, zobcovou
flétnu, zpěvu sólovému i sborovému. V letošním roce zaznamenali žáci
dechového oddělení z třídy Mgr. Lenky Menšíkové z pobočky v Besednici
výrazný úspěch v mezinárodní soutěži Novohradská flétna, jejíž 12. ročník
proběhl ve Státním hradu v Nových Hradech 15.5.2015. Výkony hodnotila
odborná porota ve složení - paní Vlasta Bachtíková, hudební skladatelka, paní
Gabriela Krčková, členka souboru Musica Bohemica a Renata Šňupíková, která
působí na konzervatoři v Kroměříži a Ostravě. Naše škola získala ve značné
konkurenci flétnistů z Čech, Moravy, Slovenska a Polska několik ocenění, z nich
nejvýraznější bylo 1. místo a 3. místo Ondřeje Nágra. Velmi těmto nadějným
flétnistům blahopřejeme a doufáme, že je elán neopustí a v příštím roce svůj
úspěch zopakují .
Mnoho zdaru v další práci přeje
Věra Kuthanová a učitelé ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

KOMISE PRO ROZVOJ OBCE A SPORT
Stanislav Tripes má rád výzvy.
Triatlon je cyklický individuální sport zahrnující tři části (plavání, jízda na kole a běh), které je nutné
absolvovat ve stanoveném pořadí v těsném sledu. Dle různých délek rozeznáváme pak i disciplíny triatlonu.
Jeho vznik je spojován s tradičními testy přežití provozovanými americkými záchranáři v sedmdesátých
letech 20. století. Ve skutečnosti je jeho předchůdcem závod Les trois sports pořádaný ve Francii již
ve dvacátých letech. Na olympijských hrách se poprvé objevil v roce 2000 v Sydney. Triatlon má pět
různých kategorií, přičemž nejnáročnějším je tzv. Ironman. Závod začíná hromadným startem v plavání
na 3,8 km, po němž následuje 180 km dlouhá jízda na kole zakončená vyčerpávajícím během na 42,2 km
(maraton). Historicky nejrychlejší čas je 7:45 hod. Soutěží se bez přestávek a pro úspěch je velice důležitý
rychlý a efektivní přechod mezi jednotlivými disciplínami. Potud zásadní informace, tak jak ji uvádí
wikipedie.
Tomuto náročnému sportu se věnuje i besednický občan Stanislav Tripes, který triatlon převedl
v krátké ukázce během Obecní slavnosti, která se konala dne 27. 6. 2015 na besednickém koupališti.
A protože ukázku triatlonu nemohl vidět každý, požádal jsem Standu o krátký rozhovor, ve kterém by nám
triatlon ještě jednou trochu přiblížil:
Jak dlouho se triatlonu věnuješ a proč zrovna triatlon?
Triatlonu se věnuji čtvrtým rokem, respektive tato sezóna je pro mě třetí závodní. Vždy jsem jezdíval rád
na kole, sem tam jsem popoběhl a pobyt ve vodě mi nikdy nevadil. Sport celkově je jednou z nedílných
součástí mého života. Triatlon není jediným sportem, který dělám. Stále se ještě věnuji volejbalu či florbalu,
občas si v zimním období jdu zahrát hokej či sjet nějaký kopec na lyžích nebo snowboardu. A to vše v rámci
Univerzitního sportovního klubu Fakulta managementu, J. Hradec, kde působím. Takže se mi koníček stal
i prací (mimo to tedy na fakultě také učím). Ale abych se vrátil zpět k tomu, jak to vlastně začalo. Kolega,
který se mnou sedí v kanceláři, se dlouhému triatlonu věnuje již nějakou řádku let a má za sebou několik
ironmanů – železných mužů (i jeho žena se pyšní titulem „železný muž“). Jednou jsme takto seděli

v hospůdce, v té sezóně jsem se připravoval na horský ultramaraton Beskydská sedmička, a při několikátém
pivu přišlo na téma „Ironman“. Kolega se mě zeptal, jestli bych nechtěl jít příští rok taky. Řekl jsem: „tak
jo!“ A bylo. Miluju výzvy, kdy člověk musí překonávat sám sebe a hlavně svojí hlavu. A podle hesla „co tě
nezabije, to tě posílí“ to byla jasná volba. Tyto závody změní pohled na svět, je to o silné vůli nejen
při tréninku, ale i při závodě. Za ty pocity v cíli to stojí. Kdo nezažil, nepochopí…
Kde a jakým způsobem trénuješ?
Trénuji v rámci Tri Clubu Vajgar Jindřichův Hradec pod vedením Honzy Vaňka. Trénink je různorodý podle
tréninkového cyklu, někdy je to náročnější, někdy volnější. Tréninky se zaměřují na vytrvalost, sílu nebo
rychlost, motivy se střídají. Výhodou triatlonu je, že člověk zapojuje svaly po celém těle, ale pokaždé trochu
jinak. Trénuje se každý den, občas je den volna nebo jen jedna tréninková fáze – plavání. To bývá většinou
po náročném víkendu, kdy se trénuje ve třech fázích, tak jak jdou disciplíny za sebou. Když vezmeme běžný
tréninkový týden, tak je 3x až 4x plavání, 5x kolo a 3x běh. Tréninkem trávím spoustu času, třeba za poslední
týden to bylo 25 hodin 40 minut, což znamená 535 km. Dnes mě čeká 100 km na kole v kopcích. A když bude
pršet? Stejně musím jet, neexistuje totiž špatné počasí, jenom špatně oblečený cyklista.
Kolika závodů se během roku zúčastňuješ?
Vždycky jsem si dával tak dva závody na sezonu, letos toho půjdu víc. Na začátek jsem měl 20. června
Moraviamana v Otrokovicích, teď mě čeká 8. srpna Železňák.cz v Loučovicích, uzavírat sezónu jsem chtěl
horským ultramaratonem Beskydská sedmička. Ještě ale přemýšlím o tom, že si na závěr zaběhnu
půlmaraton ve Velešíně, který se koná 28. října.
Jaký závod považuješ za nejúspěšnější?
Nejúspěšnější? Nevím, úspěch je vždycky, když se dostanete do cíle. Přeci jen
zdolat 226 km znamená pořádnou porci energie. Když bych měl tedy říci ten
nejúspěšnější, tak je to asi ten poslední, kdy jsem si zlepšil svůj ironmanský
čas o více jak hodinu. Jinak je to spíš o tom, ze kterých závodů si člověk
odnese hezké zážitky. Velmi rád vzpomínám na ten první, Beskydskou
sedmičku 2012. Start závodu, hraje hudba, nad hlavou ohňostroj a vy se
vydáváte do tmy s čelovkou a bandou dalších tří tisíců podobných bláznů.
U prvního kopce se vytvoří krásný had světlušek stoupajících vzhůru
dlouhému utrpení v podobě 94 km s převýšením 5430 metrů. To se pak
radujete i z takových maličkostí jako je východ slunce. Dalším takovým
závodem, na který rád vzpomínám, je Ottawa maraton, který jsem si zaběhl,
když jsem byl na půlroční stáži v Kanadě. Bylo krásné probíhat místy, které
jsem tak dobře znal a zamiloval si je. Nebyl to závod o několika okruzích, jen
jeden dlouhý 42,2 km. Lidé okolo trati fandili, plácali si, sprchovali nás
zahradní hadicí, na několika místech hrály kapely… Nádhera!
Jaký máš sportovní cíl, máš nějaký vysněný závod, kterého by jsi se chtěl zúčastnit?
Vysněný závod? Je jich několik a samozřejmě, že patří k těm nejnáročnějším – jak jsem řekl, miluju výzvy.
Jednou bych si chtěl zaběhnout Matterhorn Ultraks a Norseman xtreme triathlon. Z domácích závodů mě
stálé láká Silva Nortica Run v Novohradských horách.
Stando, děkuji za rozhovor a přeji Ti hodně zdraví, vytrvalosti, a aby se všechna Tvá přání vyplnila.
JUDr. Jiří Císař, předseda komise pro rozvoj obce a sport.

KNIHOVNA
V červnu, přesněji 11. června, proběhla v Základní škole v Besednici beseda se spisovatelem
Hynkem Klimkem pro 3. a 4. třídu. Vyprávěl dětem o svých úspěšných knihách pod celkovým názvem
STRAŠIDLÁŘ. Série knih, ve kterých se vyskytují draci, lesní strašidla, víly, čarodějnice, vodníci, jezinky
atd., jsou napsány na základech pověstí, bájí a fantazii z prostředí Šumavy a blízkého okolí. Tyto dětské
knihy je možné v knihovně půjčit. Jsou krásně ilustrované Zdeňkou Študlarovou.
19. června, jako každý rok, čekalo prvňáčky pasování na čtenáře. S paní učitelkou Skálovou přišlo
18 dětí se dvěma asistentkami. Děti si musely poradit s pohádkovým kvízem, sestavením obrázků a se
čtením. Při pasovacím aktu děti dostávaly pasovcí 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 číst
i s paní učitelkou. V prvním pololetí bylo kolem 1100 výpůjček. Nejčtenější knihou je Past na královnu
od Otmara Dvořáka (vévodkyně Žofie je provdána za krále Václava, ale jako mladičká královna musí
vynaložit veškerý svůj um, aby si udržela postavení a lásku krále) další Ashfordová Jane – Qwendelina
a Chadwicková Elizabeth – Proti králi.

Na podzim vás čekají besedy: Jiří Cukr – opět o našich horách a zvláštních místech, Hynek Klimek –
o Šumavě, Javorníku – pověsti.., Jiří Mohaupt – prezentace některých z jeho filmů. Termíny budou
upřesněny a prezentovány v rozhlase, vývěsce a na 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

SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ
První říjnová sobota patřila v Besednici
heligonkářům. Letos se konal již 34. ročník
Setkání heligonkářů a jako každoročně bylo
vzpomínáno na zedníky a kameníky, kteří
zahynuli při poříčské katastrofě.
Pietní akt na hřbitově začal ve 12 hodin,
kdy k památníku „Na Poříčí“ položil starosta
městyse Jaroslav Klein věnec a o poříčské
katastrofě promluvil Karel Císař. Poté zahrál
heligonkář Jiří Hampl „zednickou hymnu“ – píseň
„Stavěli tesaři“, kterou si všichni společně
zazpívali. Na závěr zazněla skladba „Tam
u nebeských bran“ v podání Radka Žaluda.
Ve 13 hodin byla zahájena přehlídka
heligonkářů v sále Restaurace „U Martínka“.
Úvod již tradičně patřil zakladatelům setkání –
Vorařům. Během odpoledne se posluchačům v zcela zaplněném sále restaurace představilo 31 účinkujících
v 26 vystoupeních. V divácké anketě zvítězil Ondřej Římek, následovali Jiří Hampl a Jan Komenda. Celé
odpoledne moderoval Ing. Stanislav Kahuda. Poděkování patří Karlu Císařovi, členům Kulturního
a zábavního spolku Vltavín za organizaci akce, členům Sboru dobrovolných hasičů za organizaci parkování,
sponzorům za finanční příspěvky a personálu Restaurace „U Martínka“ za přípravu vepřových hodů.

OCHOTNICKÝ SOUBOR V BRANCE
O prázdninách měl soubor jen dvě
akce.
Na obecních slavnostech
pomáhaly dívky při pohádkové stezce
a znovu zatančily na známé "deštivé"
melodie. To se docela hodilo, protože
ten den opravdu pršelo. Po prázdninách
se scházíme každý týden ve čtvrtek.
Čeká nás nastudování "Pohádky
z vody". Pohádka je hodně poetická
a provázet ji bude hudba B.SmetanyVltava. Premiéru bychom rády měly asi
v červnu na koupališti.
Hana Červinková, vedoucí
ochotnického souboru „V Brance“

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
6. listopad
29. listopad
6. prosinec
6. prosinec
23. prosinec
Tvoření pro děti.

Svatohubertská mše svatá troubená i zpívaná
Rozsvícení vánočního stromu
Adventní koncert v Kapli Betlémské
Mikulášská nadílka
Živý Betlém

DOTACE PRO SDH
Poskytnutí dotace z grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje.
Začátkem tohoto roku vyhlásil Jihočeský kraj grant na podporu jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Realizaci tohoto grantového
programu zajišťoval Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor evropských
záležitostí, oddělení administrace AP PRK ve spolupráci s Odborem kancelář
hejtmana, oddělení krizového řízení.
Hlavním cílem grantového programu bylo zlepšení požární ochrany
na území Jihočeského kraje se zaměřením na zlepšení vybavení požární
technikou u jednotek SDH obcí kategorie JPO V, věcnými prostředky požární
ochrany investiční povahy u jednotek SDH obcí a na novou výstavbu, technické
zhodnocení rekonstrukce, modernizace a opravy požárních zbrojnic, požární techniky a věcných prostředků
jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Grant nebyl určen
na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce, například na požární sport,
kulturní akce, včetně oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Po vyhlášení tohoto grantu
jsme se ucházeli o získání dotace na plovoucí čerpadlo PH1200 GSV190 v hodnotě 38 660 Kč. Z grantového
programu jsme obdrželi dotaci 19 000 Kč což je téměř 50%. Dofinancování čerpadla proběhlo z prostředků
Městyse Besednice. Těmito kroky zlepšujeme a modernizujeme vybavení zásahové jednotky obce, tak
abychom mohli lépe a efektivněji zasahovat při ochraně obyvatelstva. Samozřejmě že dále budeme sledovat
dotace vypsané pro SDH a dále se o ně ucházet. Na závěr bych chtěl poděkovat jak Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, tak i Městysu Besednice za podporu Jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů Obce.
Karel Šafránek, velitel SDH

60 LET KAPLE BETLÉMSKÉ
V roce 1953 došlo k zakoupení domu č. 132 od Karla Cebeho a v roce 1954 začala výstavba
modlitebny Církve Československé husitské, která byla dokončena v říjnu 1955. Výmalby po obou stranách
kříže, které jsou do dnešní doby původní, zhotovil místní učitel Svatopluk Civiš.
V roce 2007 byla dokončena přestavba částečně využitých prostor na sakristii a sociální zařízení.
4.října 2008 se v Kapli Betlémské Církve Československé husitské konala slavnostní mše, které se zúčastnili
také patriarcha Tomáš Butta, arcibiskup Michael Moc, faráři českobudějovické diecéze, faráři působící
v Besednici a také pan farář RNDr. Lubomír Braný, který slavnostní bohoslužbu zahájil.
„Byl bych rád, kdyby besednická „Kaple Betlémská“, tak jako ta pražská, sloužila nejen
k bohoslužebným účelům, ale aby sloužila k rozvoji duchovního života lidí, pořádáním koncertů, recitací
veršů, zpěvem, přednáškami atd. Aby ti, kteří se zde sejdou, vždycky odcházeli spokojeni, potěšeni
a obohaceni o něco hezkého a povznášejícího. Jsem přesvědčen, že to je právě to, co současná společnost
potřebuje jako sůl“ napsal v roce 2010 farář RNDr. Lubomír Braný.
Pravidelně se v Kapli Betlémské konají bohoslužby a koncerty. Výtěžky z koncertů putují na opravy
a údržbu kaple. Z těchto prostředků byl obnoven také nápis na kapli „ Milujte se, pravdy každému přejte“.
Poděkování patří paní Boženě Grillové, která se o kapli stará a organizuje koncerty.

Příští jednání zastupitelstva městyse Besednice se bude konat 18.12.2015 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici.

