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PIETNÍ AKT U POMNÍKU A EXKURZE NA LETIŠTĚ 

 
3.5.2017 se uskutečnil u příležitosti 

72. výročí ukončení II. světové války slavnostní akt 

pokládání květin u památníku na náměstí. Občané, 

zástupci městyse, Jihočeského muzea v Českých 

Budějovicích, Vojenské letecké historické 

společnosti, Letiště v Českých Budějovicích 

a Armády ČR uctili památku obětí obou světových 

válek a našeho občana pana Vojtěcha Smolíka, který 

bojoval u slavné RAF v Anglii. 

 

Žáci základní školy Besednice zazpívali hymnu. Akt, 

tím získal slavnostnější ráz, což bylo oceněno zejména hosty. 

Po pietním aktu bylo malé setkání s těmito hosty. Žáci, kteří se 

tohoto slavnostního aktu zúčastnili, společně se zástupci 

městyse a paní učitelkou Mgr. Zdeňkou Řehoutovou byli 

pozváni na prohlídku letiště u příležitosti 80. výročí jeho 

založení. 

SPOZ Besednice připravil tuto exkurzi na 21.6.2017 

ve spolupráci se zástupkyní letiště paní Nevoralovou, která nás 

v krátkosti seznámila s jeho historií. Letos slaví 80 let založení. 

Rozloha je 309 ha. Autobusem jsme se přesouvali od jedné 

ukázky ke druhé. Děti si mohly prohlédnout staré letadlo, 

hasičskou techniku, zblízka a si na ně i sáhnout. V případě 

havárie nebo požáru si musí zde vypomoci přibližně 10 minut, 

než dorazí pomoc z venku. Letiště má i vlastní biologickou základnu ochrany proti ptákům, stanici dravců 

a psů. Jedna skupina se šla podívat na dravce a psy a děti si opět mohly sáhnout na jednotlivé dravce. 

Statečnost projevila pouze jedna dívka z 9. třídy. Druhá skupina dětí šla na řídící věž, kam se běžný 

návštěvník nedostane. Dispečer na otázky dětí a dospělých vysvětloval jak je to v letovém provozu 

a dokonce jedna skupina měla možnost to vidět i v reálu. Na ukončení prohlídky jsme se projeli po startovací 

ploše.  

Milena Doubravská – členka SPOZ 
 



 

 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. PIŠINGERA 
 

Akce ZUŠ Besednice: 

17. 6. – Setkání seniorů v Soběnově – od 14 hod. – žáci uč. Josefa Menšíka a Lenky Menšíkové 

22. 6. – Závěrečný koncert pobočky Besednice – žáci uč. Josefa Menšíka a Lenky Menšíkové od 17 hod. 

v ZŠ 

23. 6. – Závěrečný koncert pobočky Besednice – žáci uč. Josefa Falty a Anny Vrublové od 16.30 hod. v ZŠ 
 

Úspěchy besednické pobočky ZUŠ: 

 Ve dnech 6.-7. dubna 2017 proběhlo krajské kolo soutěže výtvarných oborů ZUŠ, které se koná 

jednou za tři roky. Za besednickou pobočku jsem přihlásila dva výtvarné projekty v kategorii 7 – 13 let: 

Sklizeň a Drak (skupinová práce). Drak získal bronzové pásmo a Sklizeň stříbrné pásmo s postupem 

do ústředního kola! Práce besednických dětí tedy budou vystaveny ve štenberském klášteře. 

S výtvarnými pracemi jsme se rovněž zúčastnili soutěže Evropa ve škole - krajské kolo (květen 

2017), kde naše děti získaly čestné uznání a dvě třetí místa (kolektivní práce, N. Huťová, E. Šafránková). 

12. května 2017 se konala Novohradská flétna – 14. ročník mezinárodní interpretační soutěže ve hře 

na zobcovou a příčnou flétnu. Ve velké konkurenci výborně reprezentovali tito besedničtí hráči: Vít Nágr, 

Ondřej Nágr a Jana Sučíková – všichni 2. místo ve své kategorii! 

Všem zúčastněným moc blahopřejeme, rodičům děkujeme za podporu a těšíme se na další úspěchy! 

Mgr. Lenka Menšíková – ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny, pobočka Besednice 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

Den dětí 



Ve čtvrtek oslavila i naše škola Den dětí 

a všechny třídy vyrazily do přírody. Některé se 

smluvily a zvolily stejnou trasu, jiné se vydaly 

samostatně. Pátá třída zůstala u školy na hřišti. 

První třída hledala poklad, druhá třída navštívila 

statek u Šedivých ve Smrhově. Čtvrťáci vyrazili 

autobusem do Římova. Pro třetí třídu a žáky 

druhého stupně byla nejdříve domluvena 

návštěva místní farmy. Všem se líbila. Třeťáci 

se pak vydali na koupaliště, šestá, sedmá 

a devátá třída do Nesměně na místo zvané 

Čertovka a osmáci na Slabošovku k rozhledně. 

Karel, Jirka a Pepa píšou: 

„Když jsme přišli na rozhlednu, šli jsme pro dříví a paní učitelka rozdělávala oheň. Pak jsme 

si opékali buřty, bonbony Marshmallows, jablka i tortilu. Povídali jsme si a pak jsme po skupinkách 

vystoupali na rozhlednu. Nakonec jsme oheň dobře uhasili a vrátili se do školy na oběd.“ 

 
Vlativědná soutěž 

 

30.5.2017 se žáci 4.a 5.třídy zúčastnili vlastivědného maratonu ve Svatém Janu nad Malší a Jaroslav 

Kyrián obsadil krásné 2. místo. 

 

Den dětí ve 4. třídě 
 

Ve čtvrtek 1.6. 2017 jsme vyrazili na výlet do Římova. Měli jsme domluvenou prohlídku přehrady. 
Víte, že funguje už od roku 1977, to je 40 let? Její rozloha je 210 ha. K turbíně jsme museli sejít po točitých 

schodech, prošli jsme dlouhým tunelem pod hrází a zpět nahoru jsme vyšlapali 262 schody. 
 

 

Potom jsme šli do Kladin navštívit spolužačku Elišku, ukázala nám morčata, pávy, holuby, štěně 

Bertu, kočky a slepice liliputky. Při procházce zpět do Římova nás Berta doprovodila, dokonce s námi 

poobědvala výborný řízek a zmrzlinový pohár. Výlet se nám líbil. 

Žáci 4. třídy ZŠ Besednice 



 
 

 

Naši školní docházku jsme zahájili v roce 2008. Vždycky nás ale nebylo jen čtrnáct. V průběhu let 

od nás odešlo několik spolužáků. Někteří z nich s námi chodili jen opravdu krátce. Vzpomínáme na Libora 

Šimůnka, Patricii Kyslíkovou, Zdeňku Řehoutovou, Katku Káplovou, Adama Mojžíše, Marynu Muchychku, 

Tomáše Brabce a Jirku Chovance. A kdo vlastně končí? 

Vlevo dole - Michal Holý, Jiří Plach, Marie Polláková, Sabina Kulhanová, Edita Slowienová, Vlasta Ferencziová, 

Jaroslav Švarc, Lukáš Merhout, třídní učitelka Mgr. Růžena Stašková, František Viktora, Tadeáš Obrin, Jakub Kápl, 

Jan Sedlák, David Ferenčík, Vít Novotný. 

 

 
 

„Při deštivém výletě na hrad Sokolčí jsem spadla do ledové vody, když jsem si s kamarádem hrála na prince 

a princeznu. Seděla jsem na kamenu, z kterého mě měl zachránit. Z kamene jsem sklouzla a spadla do vody. 

Celou cestu do Soběnova jsem musela jít v promáčeném oblečení. Pomohl mi děda, který pro mě dojel“. 

Maruška 
 

„V šesté třídě jsme jeli s panem učitelem Kopřivou do Kaplice na Mac Donald cup - turnaj ve fotbale. 

Po skončení jsme zjistili, že nám ujel autobus a my jsme museli jít z kaplického nádraží do Besednice 

pěšky.“ 

Kuba a Honza 



 

„Ve čtvrté třídě jsem přišla s tím, že existují duchové. Vyprávěla jsem spolužákům různé strašidelné příběhy 

a historky, které jsem zažila. Samozřejmě jsem si to všechno vymýšlela. Celá třída mi uvěřila, a dokonce se 

pokoušeli duchy vyvolat. Vůbec nevím, proč jsem to dělala, ale byla to sranda. Někteří se ke mně později 

připojili. Nikdy nezapomenu na ty vystrašené obličeje mých spolužáků.“ 

Sabina 

 

„ V první třídě všichni milovali autíčka a roboty. Když máme autíčka, kde je skokánek? Přece z malé Vlasty, 

co si vlezla pod koberec.“ 

Vlasta 
 

„V páté třídě jsme jednou s Maruškou zamkli dveře, ale už jsme je nedokázali odemknout. Jedna část třídy 

zůstala vevnitř a jedna venku. Od paní učitelky jsme dostali poznámku. Pak se dveře přece jen odemkly.“ 

Jirka 
 

„V osmé třídě jsme den před vysvědčením šli s třídní učitelkou na koupaliště. Zakázala nám jít se koupat, ale 

jeden spolužák se rozhodl, že tam vleze.“ 

David a Vítek 
 

„Jednou jsem si v první třídě hrál s autíčkem a ono mi spadlo za topení. Byl jsem zoufalej.......!“ 

Jára 

 

 
 

Vlevo dole - Michal Holý, Tomáš Brabec, Adam Mojžíš, František Viktora, Lukáš Merhout, Libor Šimůnek, Sabina 

Kulhanová, David Ferenčík, Tadeáš Obrin, Zdeňka Řehoutová, Patricie Kyslíková, Vlasta Ferencziová, Kateřina 

Káplová, Marie Polláková, Jaroslav Švarc, Jiří Plach, Jakub Kápl, Jan Sedlák, třídní učitelka Mgr. Petra Matoušková. 

 

„Jednou paní učitelka zabavila Vítkovi reproduktor, dala ho do kabinetu, ale zapomněla ho vypnout. Tadeáš 

se na něj připojil, našel písničku a zapnul to na max.“ 

Vlasta 



„V sedmé třídě byl náš výlet na hrad Landštejn opravdu dobrodružný. U školy jsme všichni měli sraz v osm 

hodin. Autobus na nás zapomněl a přijel s velkým zpožděním. O hodinu déle. Všichni natěšení, že konečně 

můžeme vyrazit. Kousek za Trhovými Sviny se nám stala nehoda. Během jízdy se začalo kouřit z autobusu 

a museli jsme zastavit. Nikdo nevěděl, co bude dál. Paní učitelka, celá nervní, nevěděla, jestli ještě dneska 

někam dojedeme. Za další hodinu přijel náhradní autobus a konečně jsme se mohli vydat na výlet.“ 

Maruška 
 

„Jednou se mi povedlo odejít domů v bačkůrkách.“ 

Vlasta 
 

„Jednou jsme na prvním stupni šli v prosinci sáňkovat a bobovat ke kostelu. Jeli jsme s mým spolužákem 

Davidem na bobech a nefungovaly nám brzdy. Najeli jsme na skokánek. David z bobů vypadl. Já jsem se 

nějak zázračně udržel a jel jsem dál. Jelikož brzdy pořád nefungovaly, srazil jsem mého kámoše Adama. 

Naštěstí se mu nic nestalo a já jsem z bobů vyskočil do sněhu.“ 

Lukáš 
 

„V deváté třídě jsme ve škole zničili dveře v naší třídě. Dva 

jedinci se ve třídě šťouchali a jeden provokoval druhého. Ten se 

uhnul, druhý naběhl do dveří a vylomil je.“ 

Fanda a Tadeáš 
 

„V osmé třídě na výletě v ZOO v Praze jsme se asi hodinu a půl 

procházeli a dívali se na zvířata. Půl hodinky před koncem jsme 

šli na hřiště pro malé děti. Klouzali jsme se na skluzavce 

a prolézali prolézačky. Malé děti na nás koukaly, jako 

kdybychom se zbláznili.“  

Jirka 
 

„Když jsme v osmé třídě jeli na výlet, byli jsme všichni natěšení 

na paintball a rafty. Nakonec se nám rafty líbily víc. Při 

paintballu se nám pořád mlžila ochranná maska. Museli jsme si 

ji snad každých pět minut čistit.“ 

Michal 
 

„Jednou se mi povedlo trefit paní učitelku botou.“ 

Vlasta 

 

 
 

Se vzpomínáním na tento školní rok pomohli deváťákům i osmáci. 
 

 

 
 

 

„Každé ráno v osm hodin jsme vyjeli autobusem na Kozí Pláně. Při výstupu z autobusu nás vítala fenka 

Lara. Pak následovala rozcvička. Instruktoři nás rozdělili do tří skupin a zadali nám úkoly, které jsme museli 

splnit. Po dvou hodinách jízdy na lyžích jsme měli přestávku na občerstvení. Ohřáli jsme se u krbu, dali si 

teplý čaj a svačinu. Pak následovaly další dvě hodiny lyžování. Kolem dvanácté jsme odjížděli zpátky 

do školy na oběd. Během tohoto týdne jsme zažili spoustu legrace a skvělých zážitků. Počasí nám přálo. 

Při úkolech, které nám instruktoři zadali, jsme pořád padali, ale my to brali jako legraci a smáli jsme se 

tomu. Odnesli jsme si krásné vzpomínky a doufáme, že příští rok bude další „lyžák.“ 

Eliška, Nicola, Jakub a Petr 



 
 

 Letošní rozloučení s žáky deváté třídy bylo trochu netradiční. Nekonalo se jako vždy ve škole, ale 

na letišti v Plané u Českých Budějovic. Letiště letos slaví 80 let a deváťáci obdrželi osobní pozvání 

na exkurzi. Všichni žáci, kteří ukončili školní docházku, obdrželi pamětní list od ředitele školy 

Mgr. Květoslava Skály a starosty městyse Jaroslava Kleina. Sbor pro občanské záležitosti daroval žákům 

knihu Etiketa od Ladislava Špačka.  

Exkurze se zúčastnili také žáci, kteří reprezentovali školu ve sportu, hudbě, matematických nebo 

výtvarných soutěžích nebo se účastnili kulturních vystoupení. I tito žáci obdrželi pamětní list a drobnou 

odměnu. 

 
Kristýna Benáková - za kulturní vystoupení 
Monika Čutková - za pětiboj a za kulturní vystoupení 
Zuzana Dychtlová - za kulturní vystoupení 
Olech Kovalchyn - za umístění ve výtvarné soutěži 
Ester Moravčíková - za kulturní vystoupení 
Ondřej Nágr - za 2. místo v celorepublikové soutěži ve hře na zobcovou flétnu 
Vít Nágr - za úspěšnou reprezentaci ve hře na zobcovou flétnu 
Natálie Obrinová - za kulturní vystoupení 
Tereza Perinová - za pětiboj a za 2. místo v recitační soutěži  
Eliška Persanová - za matematickou soutěž, za sport – atletický pětiboj, štafetový běh 
František Pöschko - za 1. místo v recitační soutěži 
Karolína Síkorová - za kulturní vystoupení, štafetový běh a matematickou soutěž 
Dominik Smoleň - za matematickou soutěž, za sport – atletický pětiboj, florbal 
Jakub Staník - za soutěž v informatice, za matematickou soutěž, za sport – kopaná Mc´Donald Cup, florbal 
Marek Šimek - za mimořádné výsledky v anglickém jazyce 
Lucie Šindelířová - za pětiboj a za kulturní vystoupení  
Filip Vaněk - za soutěž v informatice, za 1. místo v matematické soutěži, za sport – kopaná Mc´Donald Cup 
Roman Veselý  - za 3. místo v recitační soutěži, za kulturní vystoupení 
Zuzana Zajíčková - za kulturní vystoupení a štafetový běh  
 

 
 

 



Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 
MMÁÁJJOOVVÝÝ  KKOONNCCEERRTT  

13. května se v Kapli Betlémské uskutečnil 

Májový koncert. Účinkovala kapela McBerds, 

kterou tvoří:  

Barbora Plachá – zpěv, flétny, whistle, akordeon 

Libor Heřman – kontrabas, baskytara 

Jan Kopf – zpěv, kytary. 

Počátek skupiny McBerds spadá do roku 

2013, kdy Bára a Honza objevili busking. Zde 

začal vznikat multižánrový repertoár, vycházející 

z českých lidovek, irských tanců, cikánských 

písní, balkánu a jazzových standardů, který si 

postupně nacházel i své koncertní posluchače. 

K duu se v roce 2015 přidal kontrabasista Libor. 

Nyní je McBerds trio prolínáním středoevropského folkloru, Irska, gypsy a jazzu. 

KKUULLTTUURRNNÍÍ  AA  ZZÁÁBBAAVVNNÍÍ  SSPPOOLLEEKK  VVLLTTAAVVÍÍNN  

14. května 2017 – Den matek 
Co vlastně znamená tento svátek a kde se tu vzal? Jeho historie sahá až do 16. Století, a je to den, 

kdy se vzdává pocta maminkám a mateřství. V Česku se začal tento svátek slavit až v roce 1923 a připadá 

na druhou květnovou neděli. Jeho propagátorkou byla dcera T.G. Masaryka – Alice Masaryková. Po druhé 

světové válce byl tento svátek potlačován a byl nahrazen „Mezinárodním dnem žen“. Jeho tradice se 

obnovila až po roce 1989 a začal se slavit veřejně. (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_matek) 

 

 

Spolek Vltavín připravil pro maminky oslavu s kulturním programem. Už při příchodu všechny ženy 

obdržely krásná přáníčka, která vyrobily děti místní mateřské školy. Zahájení a přivítání se ujal pan Hubený. 

Po krátkém úvodu předal slovo starostovi městyse panu Jaroslavu Kleinovi. Ten především popřál 

a poděkoval všem maminkám a babičkám za jejich lásku, péči. Ochotu a obětavost. Pak už následoval 

kulturní program, na kterém se podílela řada účinkujících, především ZŠ Besednice. Vystoupení žáků 

uváděla Eliška Šafránková z osmé třídy a Albert Čech z první třídy. Pásmo písniček, básniček a tanců bylo 

vyjádřením, jak si děti váží svých maminek. Zaujalo i vystoupení dětského aerobiku „PINK STARS“ 

pod vedením Šárky Kleinové a už jsme se mohli těšit 

na vystoupení ochotnického souboru „V Brance“ 

pod vedením Hanky Červinkové. Soubor se představil 

ukázkou z pohádky Ferda Mravenec. Touto ukázkou bylo 

zakončeno kulturní pásmo dětí. 

Následovalo malé občerstvení a na pódium se 

připravila místní kapela Kašovanka. Zahrála k tanci 

a poslechu a hlavně pro dobrou náladu. Nesmím ještě 

zapomenout – nezklamalo ani vystoupení „FANKLUBU 

KAŠOVANKY“, které se pomalu již stává tradicí. Co lze říct 

závěrem? Bylo to zase jedno krásné, vydařené nedělní 

odpoledne. 

Jiřina Wernerová – Kulturní a zábavní spolek Vltavín 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_matek


SSBBOORR  PPRROO  OOBBČČAANNSSKKÉÉ  ZZÁÁLLEEŽŽIITTOOSSTTII  

  

 Ve druhém čtvrtletí 2017 se členky SPOZ věnovaly návštěvám seniorů v rámci jejich životních 

jubileí. Tyto návštěvy mají dobrou odezvu, zvláště u osamělých seniorů. Ti jsou rádi, že se s nimi někdo 

chvíli pozastaví, promluví a potěší je. 

 Pěkný zážitek budou mít na dlouho dobu senioři, kteří se zúčastnili zájezdu 8. června na Chodsko 

do Domažlic. Tam jsme navštívili muzeum, které je umístěno v Chodském zámečku. Průvodkyně nám velice 

zajímavou a vyčerpávající formou podala informace o historii kraje na Domažlicku a samotné historii 

zámečku. 

 

 Po prohlídce jsme šli na oběd, který jsme měli objednaný v restauraci 

v Domažlicích na náměstí. Po obědě a odpočinku jsme jeli do Újezdu na Kozinův 

statek. I když jsme tam již někteří v minulosti byli, prohlídka i vyprávění historie 

tamních obyvatel nás velmi zaujala. 

 Závěr výletu byla trasa na Modravu. Byla to vcelku dlouhá cesta, ale zato 

jsme viděli krásnou šumavskou krajinu z pohodlí autobusu. V Modravě si snad 

nikdo z nás neodpustil dát kávu, zákusek nebo jiné občerstvení. V hotelu Modrava, 

kam někteří z nás zašli, jsme se dozvěděli i zajímavosti z natáčení detektivního 

seriálu Modrava. Důležité bylo, že jsme se ze zájezdu vrátili všichni v pořádku. 

Také jsme nezapomněli poděkovat panu řidiči, který nás vezl dobře a hlavně 

bezpečně. Naši senioři se mohou zase opět těšit na další zájezd, který jim 

připravujeme na podzim. 

 Členky SPOZ a sociálně - kulturní komise přejí všem občanům pěkné 

a slunečně léto. 

Danuše Šimková – předsedkyně SPOZ a sociálně kulturní komise 



KKNNIIHHOOVVNNAA  

V dubnu navštívil Besednici ilustrátor a také autor několika 

dětských knih pan Adolf Dudek. Jezdí k nám každoročně, protože si ho 

oblíbily zejména děti z mateřské školy a z první třídy. Které knihy 

napsal a také ilustroval? Tak například: Špalíček pohádek a říkadel, 

Skákal pes přes oves, Víš, jak mluví zvířátka?, Česká říkadla,…… Jeho 

vystoupení je plné zábavy, vtipného vyprávění, ale i poučení ve formě 

pohádek. Děti jsou přímo vtaženi do děje pohádky a aktivně 

spolupracují. 

Od poloviny března do dubna byla instalována výstavka kreseb 

a maleb dětí z  MŠ, ZŠ a ZUŠ, které se zúčastnily výtvarné soutěže Lesy 

a příroda kolem nás. Soutěžilo 6. kategorií na tato témata: člověk a les, les ve fantazii, stromy v barevném 

kabátku a jak děti vidí práci lesníka. Předala jsem třicet prací do závěrečného klání, ale byla vybrána pouze 

práce Olecha Kovalchyna, který 6. června převzal v Českých Budějovicích cenu. 

Tradiční pasování na čtenáře čeká první třídu v knihovně na konci června. 

Za poslední období se nejvíce půjčovaly tyto knihy: od Ciprové Oldřišky 

– Hříšná královna (historický román), od Cartlandové Barbory – Síla lásky          

(romantické téma), dětské od Petišky Eduarda – Staré řecké báje a pověsti. 

Nejpilnějším čtenářem se stala paní Hana Hubená s 25 knihami během jednoho 

měsíce. 

Co ještě nabídneme? - v listopadu beseda s panem Jiřím Cukrem,              

- výstavku kreseb draků a dráčků z drakiády. Další besedy jsou v jednání a 

budeme vás o nich včas informovat. 

Těším se na Vaši návštěvu v knihovně. 

Libuše Vontorová – knihovnice 

 

PPOO  SSTTOOPPÁÁCCHH  KKNNĚĚZZEE  PPEETTRRAA  ZZ  PPRRAAHHYY  DDOO  OORRVVIIEETTAA  

Tradiční pěší putování z Prahy do Orvieta 

se koná na počest svátku Corpus Domini a cesty 

pražského kněze Petra z Prahy do Říma, s níž je 

spojeno vyhlášení svátku. V patnácti etapách 

po celkové délce 500 km se na cestu s poselstvím 

evropské vzájemnosti vydává štafeta Corpus 

Domini a k ní se na část cesty připojují další a další 

putující …. 

 Sedmá etapa Čižkrajice – Bujanov 

(9.6.2017) vedla přes Besednici. Poutníky přivítal 

na radnici starosta městyse Jaroslav Klein. 

Po krátkém společném setkání doprovodil poutníky na hranici katastru a popřál jim šťastnou cestu. 

 

POŠTA PARTNER BESEDNICE 
 

Česká pošta s.p. ukončila svoji činnost v městysu Besednice ke dni 

31.3.2017. Poštovní služby v rozsahu, na které jsou občané zvyklí, nově 

zajišťuje od 1.4.2017 pošta Partner, kterou provozuje městys Besednice. 

Dne 4.4.2017 došlo ke slavnostnímu předání pošty za účasti ředitele 

pobočkové sítě Ing. Miroslava 

Štěpána a vedoucí řídící pošty 

Kaplice paní Martiny Jandové. 

Poštu Partner převzal osobně 

starosta Jaroslav Klein. Jedná se 

o komerční spolupráci, kdy 

provozovnu vlastní, udržuje a svým zaměstnancem provozuje 

městys Besednice za úplatu od České pošty s.p., která pobočku 

vybavila novým počítačovým systémem. 

Věra Ševčíková – Pošta Partner Besednice 



TTJJ  SSOOKKOOLL  BBEESSEEDDNNIICCEE  ZZ..SS.. 

TJ Sokol Besednice z.s. má tři části:  volejbal (Margita Šindelířová) 

šipkaři (Tagers team Besednice - Roman Šindelíř) 

aerobic (Pink stars - Šárka Kleinová) 

Celkový počet členů je: 23. 

Volejbal: 

- leden až červen: středa 19.30-21.00 volejbal v tělocvičně ZŠ a MŠ Besednice 

- duben: „Dopravní hry“ pro děti za účasti Policie ČR 

- červen až září: provoz tenisového kurtu pod kostelem (lze domluvit na tel. č. 607 599 188 – 

p.Šindelířová) 

- červenec a srpen: středa (za příznivého počasí) od 19.00 hodin volejbal na hřišti u koupaliště 

- srpen: každoroční losovaný volejbalový turnaj 

- září až prosinec: středa 19.30-21.00 volejbal v tělocvičně ZŠ a MŠ Besednice 

- říjen: tradiční drakiáda. 

Šipkaři: 

- hrají 3. Jihočeskou ligu 

- v sezóně 2016/2017 skončili na krásném 3. místě. 

Aerobik: 

pondělí odpoledne: 

- Cvičení s dětmi od 3-6 let  

- Aerobik a pohybové hry pro děti od 7-11 let. 

Přijďte si s námi zahrát volejbal – na koupaliště či do tělocvičny. Jste srdečně zváni. 

Členové TJ SOKOL BESEDNICE Z.S. 
 

Dopravní hry 
 

V neděli 23.4.2017 jsme, jako každý rok, spolu s Policií ČR, uspořádali „Dopravní hry“. Zúčastnilo 

se přes 40 nadšených dětí. Na začátku se děti od policistů dozvěděly vše důležité o vlastní bezpečnosti, 

o bezpečnosti při jízdě na kole, kolečkových bruslích apod., o správném vybavení kola, mohly se svézt 

v policejním autě. Poté, děti, vybavené nějakým vozítkem (kolem, koloběžkou, odrážedlem…), vyjely 

na vyznačenou trasu částí Městyse Besednice a na sedmi stanovištích odpovídaly na otázky, které se týkaly 

znalostí dopravních pravidel, dopravních značek, poskytování první pomoci, včetně důležitých telefonních 

čísel. Opět si zkusily i „opravdový“ telefonní rozhovor s operátorem záchranného systému. Za své výkony 

byly, na závěr, po zásluze odměněny. 

Děkujeme Policii ČR a všem organizátorkám za spolupráci a těšíme se na příští rok. 

Na 19.8. připravujeme tradiční „Losovaný volejbalový turnaj“ a těšíme se na vás. 

Helena Šindelířová – TJ Sokol Besednice z.s. 

 

PLÁN AKCÍ 2017  
 

8. července  Pouťový turnaj v malé kopané 

9. července  Besednická pouť 

9. července  Poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa od 11 hodin 

15. července  Memoriál Vratislava Nováka v hasičském sportu 

29. července  Obecní slavnost a oslava 630 let od první písemné zmínky o Besednici 

19. srpna  Volejbalový turnaj 

září   Rozloučení s létem 

7. října   Pietní akt u pomníku obětem katastrofy „Na Poříčí“ 

7. října   XXXVI. ročník Setkání heligonkářů 

13.-15. října  Okresní výstava chovatelů drobného zvířectva 

říjen   Drakiáda 

říjen   Zájezd pro seniory 

listopad   Svatohubertská troubená mše svatá v kostele sv. Prokopa 

3. prosince  Rozsvícení vánočního stromu 

prosinec  Mikulášská nadílka pro děti 

16. prosince   Vánoční koncert v Kapli Betlémské 

23. prosince  Živý betlém 


