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SLOUPEK STAROSTY 

 
Vážení spoluobčané, 

dostává se k Vám podzimní číslo, ale já bych se rád v tomto článku vrátil do slunného léta a to 

do 29.července, kdy se konala již třetí obecní slavnost. Tentokrát byla spojena s oslavou 630 let od prvé 

dochované písemné připomínky o naší obci (lze zjednodušeně konstatovat dochované datum jejího vzniku), 

kdy v roce 1387 obec Besednici prodal Jan z Michalovic pánům z Rožmberka. Tuto historickou událost 

velmi vtipným způsobem účastníkům zahrála skupina zastupitelů, kterou podpořili manželé Červinkovi. 

Tím jsem se dostal k programu celého slavnostního odpoledne a chtěl bych toto cestou poděkovat 

všem, kteří se na realizaci programu podíleli. Určitě nevšedním zážitkem bylo vystoupení tanečního 

a divadelního souboru Kukačky. Tento soubor byl založen v roce 2008 a posledních pět let vystupuje 

pod záštitou střediska sociálních služeb Nazaret v Borovanech. Soubor je složen ze zaměstnanců Nazaretu, 

dobrovolníků a klientů Nazaretu a mezi účinkujícími byli i nevidomí a lidé s tělesným či mentálním 

postižením. Z jejich vystoupení bylo patrné, že je to moc baví a těší a že i lidé s handicapy se mohou účastnit 

podobných akcí a také něco dokáží a pobaví ostatní. Při jejich vystoupení nezůstalo jedno oko suché a byl to 

skutečně zážitek. 
 



 

Velké poděkování samozřejmě patří i sponzorům, všem pořadatelům a zaměstnancům městyse, kteří 

celý areál na tuto slavnost připravili. 

Bohužel musím konstatovat, že ne každý víkend se v naší obci povedl. Z pátka 

na sobotu dne 26.8.2017 ve 4 hodiny a 5 minut byl odlomen hliněný kohout darovaný 

manželi Laštovičkovými (znak naší obce) z kamenného podstavce. Byl sice poškozený 

vrácen, ale v noci dne 3.9.2017 v 1 hodinu a 15 minut byl nenávratně opět poškozen. 

Zároveň v tu dobu byl odcizen i kohout z areálu koupaliště. Tento vandalský čin máme 

zdokumentován na záznamu z kamer, bohužel proto, že se nejedná o trestný čin, ale 

pouze přestupek, nemůžeme toto dle platných zákonů zveřejnit. 

Mohu pouze konstatovat, že se jedná o nepochopitelné vandalství a znehodnocení 

mnohahodinové řemeslné práce naším občanem a pohrdání znakem obce.  

Na závěr mého příspěvku bych se rád připojil k poděkování hejtmanky Jihočeského kraje členům 

naší jednotky dobrovolných hasičů za zásah v naší obci v brzkých ranních hodinách dne 19.8.2017 

při odstraňování následků bouřky. 

Jaroslav Klein – starosta 
 

Z HISTORIE MĚSTYSE 
 

Druhého října 1387 

 

V době kdy vládl v Čechách Václav IV., patřily dvory či malé vesničky Besednice a Malčín 

k panství Velešín, které vlastnil Jan Michalec z Michalovic. Ten se však potýkal s těžkou hospodářskou 

situací, a proto se rozhodl, že své panství prodá. Smlouva o prodeji panství Velešín mezi Janem Michalcem 

z Michalovic jako prodávajícím a Oldřichem z Rožmberka a jeho synem Jindřichem z Rožmberka jako 

kupujícími, byla stvrzena 2. října 1387. Mezi prodávajícím majetkem je také Besednice a Malče. Lze tedy 

prokazatelně prokázat, že první písemná zpráva o Besednici a Malči lze určit přesným datem 2. října 1387. 

Smlouva uvádí, že panství Velešín bylo oceněno trhovou cenou tři tisíce kop grošů českých. Prvou 

část trhové ceny, 1.150 kop grošů českých, dostal Jan Michalec z Michalovic 30. listopadu 1387 v Praze 

a zbytek 30. prosince 1387 na hradě Příběnice. Toho dne, 30. prosince 1387, se staly Besednice a Malče 

majetkem pánů z Rožmberka. I po tomto datu však v obou vsích zůstalo dřívější ustanovení o "desátku" fary 

Velešín. O jak velký desátek se jednalo, smlouva neuvádí. 

Oldřich (prvý) z Rožmberka byl čtvrtým synem Petra I. z Rožmberka a Kateřiny z Vantemberka. 

Datum jeho narození neznáme, ale rozhodně nebyl v roce 1387 mladý. Zemřel 4.března 1390 a pohřben je 

v klášteře Vyšší Brod. Pro stáří Oldřicha I. z Rožmberka hovoří i to, že spolukupujícím byl jeho syn Jindřich 

(třetí) z Rožmberka, který dle listiny z 16. listopadu 1384 byl jediný dědic rožmberského majetku. Oldřich I. 

z Rožmberka, společně s dalšími příslušníky rodu má podíl na založení kláštera minoritů a klaristek 

v Českém Krumlově. Jeho zbožný, ale ambiciózní syn Jindřich III. z Rožmberka, se rozhodl pojmout 

přestavbu kostela sv. Víta v Českém Krumlově vskutku velkoryse, a proto již v roce 1394 věnoval tomuto 

kostelu 13 jiter půdy a roční příjem 95 kop 34 grošů z Besednice, která je zde uváděna jako Besednicze. 

O dva roky později, v roce 1394, rozšiřuje Jindřich III. z Rožmberka dotace kostelu sv. Víta v Českém 

Krumlově o dalších 6 kop grošů a 6 jiter půdy z Besednice. Dotace přebíral Hostislav, děkan Doudlebský, 

který byl představeným kostela sv. Víta v Č. Krumlově. 

Pečlivý Karel Kůča u Besednice uvedl nesprávně první písemnou zmínku, kterou položil až do roku 

1395. Tento údaj převzala i obec Besednice, která nesprávně slavila 600. výročí až v roce 1995 místo 

správného roku 1987. 

František Schusser – Městys Besednice (2010) 

POŠTA PARTNER BESEDNICE 

Pošta Partner Besednice mění od 01.10.2017 otevírací dobu pro veřejnost. Budou sjednoceny úřední 

hodiny na radnici a otevírací doba pošty. V pondělí a ve středu bude odpoledne otevřeno do 17 hodin. 

Telefon na poštu: 601 152 355. 
 

Pondělí  08.00 – 11.30 hodin  14.00 – 17.00 hodin 

Úterý  08.00 – 11.30 hodin 

Středa  08.00 – 11.30 hodin  14.00 – 17.00 hodin 

Čtvrtek  08.00 – 11.30 hodin  14.00 – 15.30 hodin 

Pátek  08.00 – 11.30 hodin 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 

Poděkování hejtmanky Mgr. Ivany Stráské ze dne 28.08.2017 

 

 
 

Soutěže SDH 
 

Chtěl bych se jenom krátce zmínit o tom, co je nového v SDH Besednice. V letošním roce na náš 

sbor vyšlo pořádání okrskové soutěže, která se konala 13. května na hřišti za základní školou. Dále jsme 

pořádali 15. července tradiční Memoriál Vráti Nováka. Na obě soutěže nám nepřálo počasí. Zato nově 

vybudované asfaltové hřiště se velmi osvědčilo. Menší nevýhoda tohoto hřiště je v tom, že jsme daleko 

od vodního zdroje, ale vlastně v Besednici nikde není sto metrová rovná plocha u vody. Tento nedostatek 

jsme vyřešily za pomoci místní firmy Biotop Besednice, který nám zapůjčil 16-ti kubíkovou cisternu 

na vodu, se kterou jsme dokázali bez nutnosti doplňování cisterny pokrýt celou soutěž. Tímto bych chtěl 

poděkovat firmě Biotop a jmenovitě panu ing. Marku Koukolovi za zapůjčení cisterny. 

 

Novinky ve výstroji a výzbroji SDH Besednice 

 
Od Jihočeského kraje jsme 9.září převzali dar 

ve formě motorové pily Stihl MS 291 s ochranou přilbou. 

Předání se uskutečnilo u památníku Jana Žižky 

v Trocnově. 

 Předávání se týkalo Českobudějovického, 

Jindřichohradeckého a Českokrumlovského okresu. 

Jednalo se o více než 60 darů ve formě motorových pil, 

plovoucích čerpadel, žebříků a vysavačů hmyzu. Dary 

jsme přebírali od nejvyšších představitelů Jihočeského 

kraje a to od hejtmanky Mgr. Ivany Stráské, ředitele HSZ Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše, 

starosty SDH Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Žižky a bývalého hejtmana Jiřího Zimoly. 

Ovšem největším darem pro nás bude pořízení nového dopravního automobilu. Ten by měl být hotov 

kolem poloviny listopadu. Více informací o novém dopravním automobilu podám, až ho budeme fyzicky 

vlastnit. Na závěr bych chtěl poděkovat všem výše uvedeným zástupcům Jihočeského kraje, ale také 

zastupitelstvu, starostovi a místostarostovi městyse Besednice za financování a kladný přístup k našemu 

SDH. 

Karel Šafránek – velitel SDH Besednice 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

Zakončení školního roku 
 

Zakončení školního roku proběhlo proti minulým rokům netradičně. Místo kinosálu, kde probíhaly 

práce spojené s likvidací dřevomorky, se žáci, pedagogové i rodiče sešli na chodbě před ředitelnou. 

Po úvodním slově ředitele školy Mgr. Květoslava Skály proběhla rozlučka s žáky 9. třídy, kteří na závěr 

pozvali přítomné do učebny chemie na promítání rozlučkového videa. 
 

 
 

Sběr papíru v základní škole 
 

30. června ocenil ředitel školy Mgr. Skála nejlepší jednotlivce i třídy, kteří se zúčastnili sběru papíru. 

Od městyse Besednice obdrželi odměny: 

 

Nejlepší jednotlivci:       Nejlepší třídy:  
1. místo  Josef Kápl  5.třída  436 kg   1. místo  2.třída   1 108,5 kg 

2. místo  Josef Beran  2.třída  385 kg   2. místo  5.třída      665,5 kg 

3. místo  Filip Zeman  6.třída  294 kg   3. místo  4.třída      362,0 kg 

4. místo  Eliška Schönová 2.třída  247 kg 

5. místo  Klára Kozlová  2.třída  205 kg 

6. místo  Jan Čabela  2.třída  182 kg 

7. místo  Petra Schneiderová 7.třída  176 kg 

8. místo  Marek Šimek  5.třída  139,5 kg 

9. místo  Daniel Šimek   4.třída  139,5 kg 

10. místo  Jan Zeman  1.třída    87 kg 

Celková hmotnost nasbíraného papíru byla 3.000 kg. 

 

Stravování v základní škole 
 

Máme tu opět začátek školního roku a já bych vás chtěla seznámit s tím, co připravujeme nového 

pro děti ve školní jídelně. 

Přes velké prázdniny si děti odpočinuly a načerpaly spoustu síly. My ve školní jídelně jsme se také 

připravovaly. V červenci nás překvapila velká voda, která se nám dostala do prostor skladů, kuchyně 



a jídelen. Takže jsme se v sobotu 22. července pustili do generálního úklidu. Pomáhal nám pan školník 

a paní uklizečky. Postupně jsme vše vyčistili, vytřeli, uklidili a počítali škody. Musely se vyměnit všechny 

dveře ve skladech, v kuchyni a v jídelnách, skříňka na utěrky a šatní skříň. Pak jsme si mohli všichni v klidu 

užívat dovolené . 

V prvním pololetí děti čeká Halloweenský jídelníček. Nově připravujeme týden italské kuchyně. 

V tomto týdnu budou děti mít na jídelníčku několik typicky italských jídel. Zavzpomínáme na čas 

dovolených u moře a vyzdobíme si jídelnu. V prosinci se budeme připravovat na vánoční svátky, takže 

proběhne i výzdoba jídelny a na jídelníčku se objeví něco typicky vánočního . V druhém pololetí začínáme 

svátkem svatého Valentýna. Určitě upečeme dětem nějaký sladký moučník. Po jarních prázdninách nás 

budou čekat svátky velikonoční. Takže jídelnu budou zdobit vajíčka, pomlázky, jarní věnečky…. Dále si 

pro děti připravujeme týden evropské kuchyně. Každý den bude jídlo z jiné země. Určitě nás i během roku 

napadnou nějaké novinky, které zařadíme do jídelníčku. Myslím, že se děti mají na co těšit a my také. 

Nebojte se, děti nepřijdou o svíčkovou, řízky, buchtičky s krémem…..  

S paní učitelkou Irenou Hubenou a její třídou jsme se rozhodly, že se zúčastníme tento rok soutěže 

Mléko a my. Děti se zúčastní exkurze v zemědělském družstvu v Ločenicích, pojedou se podívat do Malont 

na den otevřených dveří Bemagra a nemine je i prohlídka mlékárny. V jídelně se seznámíme s některými 

mléčnými výrobky a vyrobíme si máslo s různými příchutěmi. To je asi vše, co nás čeká v letošním školním 

roce. 

Za děvčata ze školní jídelny Martina Šindelířová 

 

Zahájení školního roku 
 

 

 

4. září předsedkyně SPOZ spolu se starostou 

a pí. Brunovou navštívili u příležitosti zahájení 

nového školního roku prvňáčky. Popřáli jsme 

prvňáčkům v naší ZŠ šťastný start do jejich nové, 

důležité etapy života. SPOZ žákům 1. třídy věnoval 

dárek v podobě ilustrovaného slabikáře. Také jsme 

předali novým dětem v mateřské škole, malou 

sladkou pozornost. 

 

Danuše Šimková 

– předseda SPOZ a sociálně kulturní komise 

 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. PIŠINGERA 
 

Koncerty Kruhu přátel hudby 
 

Koncerty se konají v sále Kulturního domu v Trhových Svinech od 19.00 hodin.  
Předplatné: dospělí 700 Kč, studenti a důchodci 350 Kč, děti do 15 let a žáci ZUŠ F. Pišingera T.Sviny vstup zdarma. 

Jednotlivé koncerty: dospělí 200 Kč, studenti a důchodci 100 Kč, děti do 15 let a žáci 

ZUŠ F. Pišingera T.Sviny vstup zdarma.  

Více informací v ZUŠ Trhové Sviny tel: 380 120 534, e-mail: info@zustsviny.cz . 

mailto:info@zustsviny.cz


25.10.2017 Giancarlo Ruggieri (It.), tenor + klavír + tanec 

22.11.2017 Petr Šporcl a Eva Sašinková, violoncello + kontrabas 

20.12.2017 Klarinetový soubor Prachatice 

17.01.2018 Matouš Pěruška, housle 

21.02.2018 Pavel Voráček, klavír 

21.03.2018 Graffovo kvarteto 

18.04.2018 Jana Lahodná a Renata Ardaševová, klarinet + klavír 

 

Výuka v základní škole 
 

ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny, pobočka Besednice ve školním roce 2017/2018 nabízí: 
- výuku hry na kytaru, housle – Josef Menšík, dipl.um. 

- výuku hry na zobcovou flétnu – Mgr. Lenka Brothánková 

- výuku hry na klavír – Anna Vrublová, DiS 

 

V rámci doplňkové činnosti nabízíme: 
- Tvořivý kurz (základy kresby, malby, grafiky, prostorových prací) – Mgr. Lenka Brothánková 

1.a 2. třída – čtvrtek 11.45 – 13.15 hod. 

od 3. třídy – středa 14.00 – 15.30 hod. 

- Sborový zpěv – pro všechny věkové kategorie – Blanka Janová, DiS 

       úterý 12.45 – 13.30 hod. 

 

Letos se opět chystáme zúčastnit několika soutěží, přehlídek a vystoupení nejen na regionální úrovni. 

Budeme opět spolupracovat na různých akcích se základní školou a veřejností. Těšíme se na spolupráci 

a přejeme krásný nový školní rok plný radosti z hudby a tvoření! 

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

tel.: 724 967 183, lenkam@seznam.cz, www.zustsviny.cz 

 

 

Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 
 

TTJJ  SSOOKKOOLL  BBEESSEEDDNNIICCEE  ZZ..SS.. 

 

Volejbalový turnaj 
 

V sobotu 19.8.2017 jsme se, jako 

každý rok, sešli na „koupališti“, abychom si 

zahráli volejbal. Dopoledne to byl turnaj 

smíšených družstev. Družstva byla celkem 

4 po čtyřech až pěti volejbalistech a hrálo 

každé družstvo s každým. Odpoledne jsme 

hráli volejbal plážový. Osm dvojic bojovalo 

až do tmy. Celkem se zúčastnilo 18 hráčů, 

z toho 5 mladších 15-ti let (zdá se, že roste 

nová generace). I přes ne příliš povedené 

počasí (občas lehce sprchlo), jsme si 

bezvadně zahráli a hlavně jsme si užili plno 

legrace. Nesmím zapomenout, zmínit se o fanoušcích. Nebylo jich příliš, ale ti kteří přišli, vytvořili skvělou 

atmosféru a fandili, fandili a fandili… Děkujeme. Již nyní se těšíme na příští rok, na další turnaj a přejeme si, 

aby se vydařil alespoň jako ten letošní…  

 Každou středu od 19.30 hodin si s námi můžete přijít zahrát volejbal do tělocvičny ZŠ. Na 8. října 

připravujeme „Drakiádu“, nejen pro děti… Těšíme se na vás. 

 

Helena Šindelířová – TJ Sokol Besednice z.s. 

mailto:lenkam@seznam.cz
http://www.zustsviny.cz/


KKOONNCCEERRTTYY  

  

V Kapli Betlémské se 13.května 2017 konal Májový 

koncert. Účinkovalo trio McBerds, které tvoří: 

Barbora Plachá – zpěv, flétny, whistle, akordeon 

Honza Kopf – zpěv, kytary 

Libor Heřman – kontrabas, baskytara. 

Počátek 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. 

 

25.srpna 2017 uspořádal Nadační fond obce Nesměň ve spolupráci 

s Římskokatolickou farností Besednice „Koncert duchovní hudby“. Na koncertě, který 

se konal v kostele sv. Prokopa, účinkoval Pěvecký sbor sv. Ignáce Březnice. Sbor přijel 

na pozvání pana faráře Mgr. Jana Mikeše, který dříve v Březnici působil, do Velešína 

na letní soustředění, během kterého účinkoval na dvou koncertech – v Besednici 

a ve Velešíně. Pěvecký sbor sv. Ignáce byl založen Petrou Ottovou v lednu roku 2008 

jako součást Římskokatolické farnosti Březnice u Příbrami. Sbor se postupně rozrůstal 

až do ledna 2014, kdy se stal samostatným společenstvím dětí a mladých lidí, kteří se 

zajímají o duchovní hudbu a v současné době má 24 členů. Na koncertě, který zahájil 

pan farář Mgr. Mikeš, zazněly křesťanské a duchovní písně za doprovodu klavíru 

a houslí a nechyběla ani jedna z nejznámějších skladeb Ave Maria od Franze Schuberta 

v podání Adama Otty. 
 

  

  

KKUULLTTUURRNNÍÍ  AA  ZZÁÁBBAAVVNNÍÍ  SSPPOOLLEEKK  VVLLTTAAVVÍÍNN  

Malé zamyšlení 
 

Prázdniny utekly jako voda, děti se vrátily do škol a život v obci se rovněž vrátil do zaběhnutých 

kolejí. Také spolek Vltavín začal pilně pracovat na přípravě akcí, které se budou konat do konce letošního 

roku, a věřte, není jich málo. Vím, je to zpravodaj, který má informovat „CO, KDY a KDE“ a právě to mě 

přinutilo k zamyšlení a na mysl mi přišla otázka PROČ? Když se nic nekoná, tak občané reptají, že se v obci 

nic neděje. Když se pořádá akce, účast je malá. Proto se znovu ptám proč?  

Když si vzpomenu na kulturní, zábavní a sportovní akce, na krásné koncerty v kapli a mnohé jiné, 

tak se ptám, proč jsme tak lhostejní. Vždyť svou účastí podporujeme kulturní a sportovní život v obci a o to 

přeci jde. Svojí účastí přeci vyjadřujeme, že nás zajímá, co se v obci děje. Je to také poděkování účinkujícím, 

ale také pořadatelům, kteří si dali tu práci, aby akci zajistili. 

Na světě je tolik neštěstí a bolesti a účast na těchto akcích je čas, kdy máme možnost alespoň 

na chvilku zapomenout na starosti života – setkat se, popovídat, pobavit se a odpočinout si. Proto Vás 

na připravované akce srdečně zveme. 

Jiřina Wernerová – Kulturní a zábavní spolek Vltavín 



KKNNIIHHOOVVNNAA  

  

V prvním pololetí tohoto roku bylo půjčeno 1 057 knih. Přišlo si pro ně 474 čtenářů, z toho pouze 

15 dětí si půjčilo 77 knih. Proto bych apelovala na rodiče, aby svoje děti vedli ke čtení a četli jim třeba 

před spaním. Větším už samozřejmě číst nemusíte, i když společné čtení je spolehlivý způsob, jak se stane 

čtení pro děti přitažlivé. 

Nabízím k vypůjčení dvoudílný historický román ze 14. století, z doby největší slávy hradů na řece 

Malši – Bouře nad Pořešínem, Louzek aneb havrani táhnou k jihu, nebo pro milovníky Šumavy – Odkaz 

staré Šumavy od Romana Podholy. 

Podzimní besedy: 

19.října od 17 hodin – Povídání s paní Kristinou Novotnou o její matce herečce Ireně Kačírkové 

25.října od 17 hodin – Tvoření – výroba dárečku pro ženy od paní Votřelové 

16.listopadu od 18 hodin – Novohradské hory z druhé strany, přednášet bude historik Jiří Cukr. 

 Zvu Vás na tyto besedy a těším se na vaši návštěvu v knihovně. 

Libuše Vontorová – knihovnice 

 

PLÁN AKCÍ 2017  
 

 
 

7. října 2017 od 10 do 17 hodin bude otevřeno Formanské muzeum Josefa Smolíka (Náměstí č.p. 60). 

7. října 2017 – Vepřové hody v Restauraci „U Martínka“. 
 

ZO ČSCH Besednice pořádá ve dnech 14.-15. října 2017 Okresní výstavu holubů a králíků s ukázkou vodní 

a hrabavé drůbeže. Otevřeno v sobotu od 9.00 – 17.00 hodin, v neděli 9.00 – 12.00 hodin. 
 

8. října   Drakiáda 

27. října  Vernisáž výstavy obrazů Daniela Bechera a Petra Kroutla (výstava potrvá do 30.11.) 

10. listopadu  Svatohubertská troubená mše svatá v kostele sv. Prokopa 

3. prosince  Rozsvícení vánočního stromu 

prosinec  Mikulášská nadílka pro děti v ZŠ a MŠ 

16. prosince   Vánoční koncert v Kapli Betlémské 

23. prosince  Živý betlém 


