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Ing. Alena Koukolová,
starostka městyse

Vážení spoluobčané,
opět vás zdravím v našem pod-
zimním vydání Besednického 
zpravodaje. Toto vydání bude 
opravdu nabi-
té informace-
mi a zajíma-
vostmi, které 
jsme si pro 
vás připravi-
li. Za poslední 
tři měsíce se 
v naší obci stala spousta udá-
lostí, o které se s vámi musí-
me podělit. Začala bych o ak-
cích investičních, dále budeme 
ve zpravodaji pokračovat infor-
macemi ze školy a školky, v po-
pisu kulturních a sportovních 
akcí nakonec se můžete dočíst 
například o historii oddílu bad-
mintonu nebo v posledním šes-
tém díle o historii Četnické sta-
nice v Besednici.
Co máme v Besednici nového? 
Letní období přálo investičním 
akcím. Během měsíce července 
a srpna se povedlo zrekonstruo-
vat hygienické zázemí v celé bu-
dově základní školy, vybudova-
la se keramická dílna a vznikly 
nové záchody pro děti v suteré-
nu. O této akci jsme se zmiňo-
vali již v minulém vydání, jedná 
se o realizaci v rámci projek-
tu „Modernizace ZŠ a MŠ Be-
sednice“, na který jsme získali 
finanční prostředky z dvou do-
tačních programů – Krajský in-
vestiční fond a MAS Pomalší. 
Nyní je hotová první fáze pro-
jektu a příští rok budeme akci 
dokončovat, a to modernizací 
odborných učeben (jazyková, 
chemie, přírodní vědy) a poří-
zením souvisejícího vybavení. 
Více fotografií na adrese: gale-
rie-detail/Městys Besednice

R O Č N Í K

Léto přálo investičním akcím
První fáze modernizace ZŠ se podařila

Tato akce byla tou další po-
dařenou. Došlo k propojení 
dvou slepých větví vodovo-
dů a tím došlo ke zkvalitnění 
vody na konci naší obce, kde 
se řešil neustálý problém 
s častým odkalováním. Akce 
byla původně rozpočtována 
na 885.282,- Kč, ale povedlo se 
nám stavební práce realizovat 
za 282.419,- Kč bez DPH.

Děkujeme všem zaměstnancům a pedagogům za dobře odvedenou práci při úklidu po dokončení stavby.

Zaokruhování 
vodovodního řadu 

Nezapomněli jsme ani na Malči.
Vzniklo hezké místo k odpočinku i pro setkávání
Na návsi v Malči došlo k výstavbě nového dřevěného altánu, kte-
rý nám bude sloužit jako místo pro setkávání občanů a jako od-
počinkové místo pro náhodné turisty. 

Rekonstrukce sociálního zařízení byla realizována za finanční podpory 
Jihočeského kraje z Krajského investičního fondu v roce 2021. 

Bylo financováno z finančního 
programu Jihočeského kraje: Pod-
pora výstavby a obnovy vodohos-
podářské infrastruktury.

Financováno z Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje v roce 2021.

Slovo starostky



Rozloučení s devátou třídou 
probíhalo za přítomnosti paní 
ředitelky Ing. Tomáškové, tříd-
ní učitelky Mgr. Staškové a paní 
Doubravské ze SPOZ. Společně 
se rozloučily s dětmi, které se 

Práce s dětmi je nejnáročnější a také nejhezčí
A kulturní akce, těch bylo ně-
kolik, o těch se ještě dočtete. 
Nejhezčími událostmi, kte-
ré proběhly přímo v budově 
radnice, byly vítání občánků 
a rozloučení s žáky 9. třídy.

Nezapomenutelnou akcí, kte-
rá se konala jako první v nově 
zrekonstruované obřadní síni, 
bylo již zmiňované vítání ob-
čánků. Na tuto událost se 
po dlouhé odmlce dostavilo 

ve dvou skupinách 12 dětí, 
šest holčiček a šest chlapečků. 
Na začátku jsme si poslechli 
vystoupení děti z MŠ a po pro-
slovu od nás rodiče s dětmi ob-
drželi krásné dary a květiny. 

Všichni jsme si to i přes malé 
slzičky některých dětiček užili. 
Doufám, že budeme moci po-
dobné akce opakovat už v nej-
bližší době.

Ing. Alena Koukolová

Malé občánky jsme vítali a s devá�áky se loučili. Nyní už jsou v učebnách nových škol
po prázdninách chystaly do no-
vých škol. Účastnilo se i něko-
lik rodičů, kteří atmosféru vel-
mi zpříjemnili. Po předání darů, 
květin, vysvědčení a po pode-
psání se dětí do kroniky, jsme 

se přesunuli do zasedací míst-
nosti, kde bylo připraveno malé 
občerstvení. Společně jsme poté 
zhlédli připravenou prezentaci, 
kde se objevovaly jejich spo-
lečné snímky z posledních 9 let, 

fotografie z výletů s nejrůznější-
mi aktivitami. 
Všichni jsme si to moc užili 
a doufám, že budeme moci po-
dobnou akci zopakovat i příští 
rok.         Ing. Alena Koukolová
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Nezapomínám také na další vel-
mi podařenou akci, na kterou 
jsem vás zvala minule, a která 
se uskutečnila v nově rekon-
struované budově bývalé MŠ. 
Dne 11. června 2021 se zde ko-
nal Den otevřených dveří, kte-
rý byl současně spojen s osla-
vou 70. výročí od dokončení 
výstavby školy. Od 14 do 17 
hodin mohli návštěvníci pro-
jít obě dvě budovy, prozkou-
mat všechny prostory a zhod-
notit, zda se nám vše podařilo 
a zda se jim u nás líbí. Bylo 
zajištěno i malé občerstvení, 

které připravovali sami žáci. 
Na ukázku probíhala výuka 
technických předmětů (výro-
ba ptačích budek), dále jste 
mohli zhlédnout výstavu vý-
tvarných prací dětí a poslech-
nout si hudební program žáků 
za doprovodu paní Mgr. Bro-
thánkové. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout dobové fotografie 
z období, kdy samotná budo-
va sloužila jako základní škola 
a následně jako mateřská. Byly 
zde k vidění i fotografie z prů-
běhu rekonstrukce. 

Ing. Alena Koukolová

Den otevřených dveří a oslava 70. výročí 
dokončení výstavby školy se návštěvníkům líbily 

Základní umělecká škola F. Pi-
šingera, Trhové Sviny, pra-
coviště Besednice, vyuču-
je ve školním roce 2021/2022 
v těchto zaměřeních: hra 
na klavír, hra na kytaru, hra 
na saxofon, hra na zobcovou 
flétnu a sólový zpěv. V tom-
to školním roce přivítáme 
dvě posily našeho pedagogic-
kého sboru – ve hře na kyta-
ru pana Mgr. Marcela Necká-
ře, Ph.D. a paní Zdeňku Pod-
roužkovou, studentku Konzer-
vatoře České Budějovice, kte-
rá bude v naší škole vykonávat 

Výuku na Základní umělecké škole F. Pišingera 
povedou odborníci

i svoji úvodní pedagogickou 
praxi v rámci svého odborné-
ho studia. Vyučovat bude hře 
na saxofon a zobcovou flétnu. 
V rámci adaptačního období 
uvedených nových pracovníků 
bude výuka garantována zku-
šenými pedagogy naší školy 
a dalšími odborníky z řad od-
borné veřejnosti, kteří budou 
poskytovat našim kolegům 
průběžnou odbornou podporu. 
Sólovému zpěvu vyučuje paní 
učitelka Blanka Janová, DiS., 
hře na klavír paní učitelka 
Anna Vrublová, DiS. V tomto 

školním roce otevíráme nově 
vedle našich průběžných vzdě-
lávacích aktivit i úzkoprofilo-
vé zájmové volnočasové akti-
vity – zejména dětský výtvar-
ný kurz tvořivé výchovy. Or-
ganizací těchto aktivit se za-
bývá paní učitelka Mgr. Lenka 
Brothánková, učitelka 2. třídy 
ZŠ Besednice, která poskytne 
jistě bližší informace na dožá-
dání přímo v ZŠ. Z administra-
tivních důvodů pokračuje vý-
uka zatím (přinejmenším zřej-
mě pro první pololetí školního 
roku) v budově základní školy. 

Velmi děkujeme za projevený 
zájem o studium našim novým 
zájemcům, v letošním roce ze-
jména ve hře na klavír. Pro naši 
školu je ctí a potěšením podílet 
se na kulturním a vzdělávacím 
životě Besednice. Pro případ-
né otázky a podněty k organi-
zaci vzdělávání na pracoviš-
ti v Besednici jsme vám rádi 
k dispozici na info@zustsviny.
cz nebo na telefonních číslech 
380 120 540, 731 418 323.

Kolektiv zaměstnanců ZUŠ 
F. Pišingera, Trhové Sviny
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Den 25. červenec byl již třetí 
termín, na který jsme plánova-
li vystoupení kapely Babouci. 
Jejich vystoupení, které jsme 
zařadili v rámci obecní slav-
nosti, zpříjemnilo návštěvní-
kům nedělní odpoledne a ně-
kteří z nich si s nimi i zazpívali.

Ostatní program byl 
opravdu bohatý
Skákací hrad, na kterém děti 
skotačily celé odpoledne, de-
gustace a prodej vín firmy Vi-
nařství Kubík, myslivci připra-
vili střelbu ze vzduchovky pro 
děti i dospělé a několik soutěží 
se zaměřením na mysliveckou 
tématiku a přírodu. Zájemci 
se mohli svézt v kočáře pana 
Smolíka a prohlédnout si slav-
nostní postroje jeho koní. Pro-
hlédnout nebo zakoupit bylo 
možné také bižuterii, náušnice, 
malované kamínky, keramiku, 

Obecní slavnost s Babouky se vydařila... 

přírodní mýdla, koupelové soli 
nebo řezbářské výrobky.
Návštěvníci si mohli pochut-
nat na pečeném praseti, které 
připravoval pan Zajíček, vý-
borné dršťkové polévce, kterou 
uvařil pan Brabec, a dalším 
občerstvením, které zajišťovali 
hasiči a místní kiosek.

Obecní slavnost
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KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK VLTAVÍN

Obec na nás nezapomněla. Děkujeme
Je po prázdninách a dovole-
ných a my se chystáme opět 
po dlouhé odmlce do práce. 
Než se zmíním o připravo-
vaných akcích, dovolte mi, 
abych se vrátila zpět do léta 
a připomněla velice pěknou 
akci - Obecní slavnost s Ba-
bouky, kde byly oceněny 
a pamětní medaile převzaly 
naše, dnes již už bývalé člen-
ky, paní Hanka Červinková 
a paní Boženka Grillová. Oce-
něna byla i naše předsedkyně 
Marie Brunová. V jedné z ob-
lastí byl oceněn za svoji čin-
nost i Kulturní a zábavní spo-
lek Vltavín. Jím organizované 
akce můžeme navštěvovat už 
25 let. Ocenění si velmi váží-
me a budeme se snažit i nadá-
le dobře pracovat.

... By� se konala, kvůli coroně, až napotřetí
Došlo i na ocenění 
aktivních občanů
V průběhu odpoledne ocenila 
starostka Ing. Alena Kouko-
lová a místostarostka Ing. Mi-
chaela Novotná občany, kteří 
se dlouhodobě věnují/věnova-
li práci pro spolky a veřejnost, 
připravují/připravovali spor-
tovní a kulturní akce, věnují/
věnovali se volnočasové ak-
tivitě s dětmi a mládeží. Oce-
nění jsme plánovali předat již 
loni u příležitosti Oslav 110 let 
od povýšení obce Besednice 
na městys, které se ale neusku-
tečnily. Ocenění byla udělo-
vána ve třech oblastech: kul-
tura, sport a zájmová činnost 
a ostatní činnost pro veřejnost.
Nominace na ocenění byla 
v rámci on-line dotazníku nebo 
ji bylo možno vhodit do schrán-
ky na radnici. Celkem bylo no-
minováno 32 občanů. 

Nejvíce hlasů získaly: 
Danuše Síkorová, Marie Bru-
nová a Hana Červinková.

Městys Besednice udělil 
pamětní medaili:
• v oblasti kultury – Haně 
Červinkové, Boženě Grillové 
a Zdeňce Řehoutové

• v oblasti sportu a zájmo-
vé činnosti – Danuši Síkoro-
vé, Karlu Šafránkovi a Janu 
Douchovi

• v oblasti ostatní činnosti 
pro veřejnost – Mileně Dou-
bravské, Jaroslavu Kleinovi, 
Marii Brunové a Kulturnímu 
a zábavnímu spolku Vltavín.

Rádi bychom poděkovali 
všem – oceněným i nomino-
vaným za jejich práci pro ve-
řejnost.

Pedagogická činnost

U příležitosti 70. výročí do-
končení výstavby školy podě-
kovalo zastupitelstvo městyse 
Besednice ve spolupráci s ve-
dením školy za dlouholetou 
pedagogickou činnost a rozvoj 
vzdělávání žáků v ZŠ Besed-
nice Marcele Douchové, Haně 
Kozlové a Josefu Kernerovi.

Za dlouholetou pedagogic-
kou činnost ve školní družině 
obdržela poděkování Zdeňka 
Papoušková a za dlouholetou 

pedagogickou činnost v Ma-
teřské škole v Besednici Vlas-
ta Kleinová.

Marie Brunová

Rádi bychom chtěli poděkovat 
dětem za ZŠ, které se zapoji-
ly svými výtvarnými pracemi 
do oslav 100. výročí naroze-
ní ilustrátora dětských knížek 
a autora světoznámého kr-
tečka Zdeňka Milera. První 

výstavu jste si mohli prohléd-
nout v průběhu prázdnin, dru-
há je ke zhlédnutí do konce říj-
na v přízemí radnice.
Nyní se ve spolupráci se ško-
lou připravuje na listopad dal-
ší výstava. Poznáte básníka, 

sběratele českých lidových 
písní a pohádek a význam-
nou osobnost národního ob-
rození. V listopadu od jeho 
narození uplyne 210 let.
Ptáte se, co bude dál?
2. 10. 2021 – by se měl konat 
Pietní akt u pomníku na hřbi-
tově a hlavně 40. ročník Se-
tkání heligonkářů, které bude 
zahájeno od 10 hodin vystou-
pením Kladenské heligon-
ky. Dále máme naplánová-
no 28. 11. 2021 Rozsvícení 
vánočního stromu a 23. 12. 
2021 Živý betlém. Věříme, 
že se tyto akce uskuteční. 
Vše ovšem bude záležet, zda 
se covidová situace nezhorší. 
Musíme doufat a věřit, že vše 
bude už jenom dobré.

Jiřina Wernerová

Obecní slavnost
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Závěr školního roku se v ma-
teřské škole nesl v duchu roz-
loučení s předškoláky a různý-
mi vzdělávacími výlety. Dne 
23. 6. 2021 proběhlo na zahra-
dě mateřské školy rozloučení 
s našimi nejstaršími školkáčky. 
Společně jsme si přichystali pár 
básniček a písniček, které děti 
přednesly a zazpívaly před zra-
ky svých rodičů i prarodičů. Se 
svým vystoupením se ukáza-
li i naši nejmenší, kteří školku 
navštěvují. Po vystoupení při-
šlo na řadu rozloučení s před-
školáčky, kteří v září nastupu-
jí do ZŠ. Letos jsme se louči-
li s 15 dětmi. Každý předško-
láček dostal na památku kni-
hu a šerpu. Paní kuchařky 
nám upekly na zahradní slav-
nost 6 dortů. Ty byly pro děti, 
které mají narozeniny v první 
půlce prázdnin. Dorty se rozda-
ly mezi děti i mezi rodiče, kte-
ří tak mohli ochutnat, jak skvě-
lé a lahodné dorty nám paní ku-
chařky dělají. V této tradici po-
kračují i v dalším roce. Patří jim 
za to velké poděkování. Podě-
kování patří i Blance Janové, 
která nás doprovázela na klá-
vesy při vystoupení dětí. Děku-
jeme také SPOZ za knihy pro 
předškoláky a obci a spolku Vl-
tavín za sladkosti pro děti. 

Na zahradní slavnosti jsme se rozloučili
s předškoláky. Připraven byl nevšední program

Na konci června jsme se také 
všichni vydali na dva vzdělá-
vací výlety. První byl na Lipno 
do Papilonie, kde se děti dozvě-
děly o životě motýlů, o kuklení, 

o potravě a jiných zajímavos-
tech ze světa hmyzu. Motýli 
tam volně poletovali a kdo měl 
štěstí, tak na něj nějaký motýl 
usedl. Pro děti to byl nevšední 

zážitek. Druhý výlet se konal 
také na Lipno, ale tentokrát jsme 
pluli lodí, kde jsme se dozvěděli 
o životě ryb a vodního ptactva. 
Sice bylo zataženo a zima, ale 
děti si i přesto výlet užily. 
Během června jsme také byli 
opékat buřty, přijelo k nám di-
vadlo ,,Divadlo Z Bedny“ se 
svou pohádkou ,,O zlaté ryb-
ce“. Také jsme většinu času 
trávili buď na zahradě mateř-
ské školy, nebo jsme chodili 
do blízkého okolí školky. 
Některé děti, pod vedením 
Blanky Janové, přivítaly na svě-
tě naše nejmenší občany Besed-
nice při Vítání občánků. Zazpí-
valy jim písně, které se naučily 
právě pro tuto příležitost.
Letošní rok byl díky covidu 
náročný, ale zvládli jsme to. 
A tak hurá do dalšího roku!

Bc. Michaela Syrovátková

Mateřská škola



Ráda bych vás pozdravila 
na konci léta a informovala pár 
řádky o tom, co se nyní děje 
v naší škole. 
V červnu jsme společně s ve-
dením městyse Besednice zor-
ganizovali oslavy výročí za-
ložení školy a zároveň před-
stavili nově zrekonstruova-
né prostory budovy „býva-
lé školky“ Na Kopci. Potě-
šilo nás, že i přes nepříznivé 
období dorazilo mnoho hostů, 
kteří zavzpomínali na dobu, 
kdy navštěvovali zdejší školu, 
a pochválili zdařilou proměnu 
obou budov.
Školní rok jsme ukončili o něco 
dříve, neboť již 25. června pro-
běhlo předání stavby a v naší 
škole započala dlouho očeká-
vaná modernizace sociálního 
zařízení. Kompletně byly obno-
veny toalety ve všech patrech 
a nově vzniklo sociální zázemí 
u školní jídelny a také bezbarié-
rové WC. Zároveň byl pořízen 
schodolez, který má usnadnit 
přístup do budovy handicapo-
vaným.
Děkujeme za podporu zřizova-
teli, městysu Besednice, který 
celou akci koordinoval a zajis-
til finančně. 
Vše se stihlo v termínu, a tak 
jsme 1. září mohli slavnostně 
zahájit nový školní rok. Máme 
22 prvňáčků a spoustu nových 
žáků i v dalších ročnících. Pře-
jeme všem novým i stávajícím 
žákům mnoho studijních úspě-
chů a ať se jim u nás líbí.
Věříme, že letošní školní rok 
proběhne bez komplikací a uza-
vírek a budeme moci využít 
nové pomůcky, které jsme na-
koupili v rámci projektů Šablo-
ny II a O2 Chytrá škola. Zároveň 
zahajujeme nový projekt – Šab-
lony III, ze kterého je financo-
váno doučování žáků na prvním 
i druhém stupni a také odpolední 
zájmové kluby.
S akcemi, které proběhly kon-
cem školního roku v mateřské 

Ve velikonočním období se 
naši žáci zúčastnili výtvar-
né soutěže „Se zajíčkem 
po Evropě“, kterou vyhlási-
ly společnosti Eurocentrum 
České Budějovice, Euro-
centrem Plzeň a Europe Di-
rect České Budějovice.
Soutěž se konala pro žáky 
základních škol a odpoví-
dajících ročníků víceletých 
gymnázií. Velmi nás těší 
úspěch našeho žáka Filipa J. 
z osmé třídy, který se umís-
til na prvním místě v kate-
gorii B pro 6. - 9. ročník.
Lesnickou školou v Písku 
byla vyhlášena výtvarná 
soutěž „Lidé, kteří sází stro-
my“. Naše škola se úspěš-
ně reprezentovala několika 
krásnými díly. Na prvním 
místě se umístil náš žák To-
máš P. ze sedmé třídy a celé 
své třídě vyhrál dvouden-
ní program v Písku pod 
vedením této školy. Ten-
to program třída absolvu-
je v letošním školním roce 
na podzim.
Moc gratulujeme!

Mgr. Kateřina Černá

Škola zkrásněla rekonstrukcí a oslavou ožila. 
Čeká nás nový projekt na doučování žáků

Úspěchy našich žáků 
v minulém roce

škole, vás informuje svým člán-
kem paní Syrovátková. V září 
do školky nastoupilo několik 
nových dětiček, které se nyní 
seznamují s novým prostře-
dím. A jsou moc šikovné! Bě-
hem následujících dní si užijí 
i divadélko a planetárium, které 
za nimi přijedou až do školky. 

Přeji vám všem příjemné dny 
babího léta a těším se na shle-
dání při akcích, které škola 
připraví pro veřejnost – in-
formace o nich získáte zde 
ve zpravodaji a také na webu 
www.zsbesednice.cz.

Ing. Eva Tomášková, 
ředitelka školy
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V srpnu toho-
to roku vzni-
kl nový Spo-
lek Kohoutek, 
který byl za-
ložen několi-
ka aktivními 
besednickými ženami/dívka-
mi za účelem zajištění kultur-
ního, společenského a spor-
tovního dění. Jedná se hlavně 
o volnočasové aktivity. V na-
bídce kroužků jsou například 

Vznikl nový Spolek 
Kohoutek. 

Zajistí kulturní, 
společenské 

a sportovní dění v obci
č t e n á ř s k ý 
klub, pěvec-
ký sbor, tvoře-
ní a keramická 
díla, kroužek 
zálesák, jóga, 
cvičení s míči, 

hravá angličtina pro děti i do-
spělé, florbal, jumping junior, 
taneční a divadelní kroužek. 
Více informací lze získat 
na https://www.facebook.com/
SpolekKohoutekBesednice

V knihovně jsme již 
mohli uskutečnit řadu 

plánovaných akcí. 
Na podzim máme 
připraveny další

Výtah z mimořádného opatře-
ní Ministerstva zdravotnictví 
nás upozorňuje, že ve všech 
vnitřních prostorách je po-
vinnost nosit respirátor (po-
kud není stanovena výjimka). 
V novém nařízení je kladen 
větší důraz na větrání a má se 
dodržovat rozestup mezi oso-
bami 1,5 m, jedna osoba ma-
ximálně na 10 m2. Jinak se nic 
prozatím nezměnilo a můžeme 
si některé aktivity naplánovat.

Ještě připomenu akce, 
které proběhly

V červnu proběhlo v knihov-
ně pasování prvňáčků na čte-
náře. Děti si poradily s pohád-
kovým kvízem, sestavily puz-
zle obrázky a pak se předvedly, 
jak jsou na tom se čtením. Při 
pasovacím aktu děti dostávaly 
pasovací listinu, visačku jako 

průkazku, která je opravňu-
je přihlásit se bezplatně na ten-
to rok do knihovny. Jako dá-
rek děti obdržely stejnou kni-
hu od Zdeňka Svěráka „Pan  
Buřtík a pan Špejlička“, aby si 
mohly ve třídě číst i s paní uči-
telkou. Závěrem jsme si společ-
ně zazpívali lidovou písničku.
Na konci června jsem se zú-
častnila výjezdního zasedá-
ní Sekce veřejných knihoven 
SKIP v Kostomlatech pod 
Milešovkou o venkovských 
knihovnách.
Začátek prázdnin 7. červen-
ce nám mladý kytarista Vik-
tor Jech zpestřil svým koncer-
tem. Ten se konal v obřadní 
síni na radnici. Zahrál všem 
přítomným, jak své uprave-
né skladby, tak i skladby zná-
mých hudebních skladatelů.

Libuše Vontorová

Knihovna a Kohoutek



Letos v létě se pod záštitou or-
ganizace Attavena konaly dva 
letní příměstské tábory. Spo-
lečnost získala na organizová-
ní tábora financování z pro-
jektu, rodiče hradili pouze 
stravování. Obědy nám zajis-
tila místní restaurace U Mar-
tínků a jako zázemí nám 
posloužila nově zrekonstru-
ovaná budova bývalé školky 
u kostela a hřišťátko v jejím 
sousedství.
První tábor se uskutečnil v ter-
mínu 19.–23. 7. 2021. Děti se 
v tomto týdnu staly cestovateli 
v čase. Podívaly se do pravě-
ku, kde lovily mamuta nebo 
si vytesaly Věstonickou ve-
nuši. Na přelomu starověku 
a středověku putovaly s praot-
cem Čechem a zakládaly osa-
du. Ve středověku se účastni-
ly rytířského turnaje, vyráběly 
svíčky nebo dobývaly hrad po-
mocí katapultu. V novově-
ku vyrobily autíčka, soutěžily 
s nimi a natočily animovaný 
film. V budoucnosti se potýka-
ly s roboty a jejich nástrahami. 
Krásné počasí nám umožnilo 
i závěrečnou vodní bitvu. Celý 

Letní příměstské tábory se letos opět povedly. 
Děti navštívily pravěk i procestovaly svět

týden děti získávaly kousky 
mapy s pokladem, které muse-
ly poskládat a poté poklad na-
jít. A to se také povedlo.
Druhý tábor se uskutečnil 
v termínu 16.–20. 8. 2021. 
Tentokrát se z dětí stali prů-
zkumníci, kteří procestova-
li svět. V Evropě navštívili 
například Belgii a ochutnali 
belgické vafle, francouzskou 

Provence, kde si vyrobili le-
vandulové sáčky. Na závod-
ním okruhu v Monaku si za-
jeli závod a prchali před upíry 
v Rumunsku. V Africe se vyda-
li na lov a putovali přes džun-
gli plnou nástrah. V Americe 
narazili na piráty a našli jejich 
poklad, zúčastnili se v Mexi-
ku oslav a viděli erupci sopky. 
V Austrálii poznávali zvířátka 

a v Asii si vyrobili mandaly 
a hráli si s roboty. I v tomto 
termínu nesmělo chybět hledá-
ní pokladu, který skrýval krás-
né odměny.
Tímto bych ráda poděkova-
la společnostem SHERLOG 
a GREINER, které poskytly 
věcné dárky jako odměny pro 
děti.

Mgr. Dana Vacková
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V sobotu 18. září 2021 se 
uskutečnil již třetí ročník Ma-
RUNka běhu. Tento běh se 
koná na památku Marušky Ja-
rošové. Maruška ráda běhala 
a pomáhala i v centru s autisty 
v Autis Centru. Touto akcí by-
chom v její započaté práci rádi 
pokračovali. 
Na běh se letos přihlásilo 151 
běžců. Jako každý rok se ko-
nalo celkem šest závodů. 
Z toho byly čtyři dětské a dva 
hlavní běhy. Dětské běhy byly 
dva na 100 m, kdy první kate-
gorie byla pro nejmenší děti 
0–3 roky, druhý 100 m běh byl 
pro děti ve věku 4–6 let. Tře-
tí kategorie běhu byla pro děti 
ve věku 7–9 let. Trasa byla 
dlouhá 300 m. Poslední dět-
ský běh byl pro děti ve věku 
10–14 let a trať byla dlouhá 
600 m. První hlavní závod byl 
dlouhý 3 km. Trať vedla přes 
obec Besednici. Druhý hlav-
ní závod byl dlouhý 7,5 km 

Již třetí ročník MaRUNka běhu se konal 
k uctění památky Marušky Jarošové

a vedl přes Malči, Smrhov 
a Bídu. Začátek i konec zá-
vodu pak byl na školním hřiš-
ti v Besednici. Jména vítězů, 
kompletní výsledky i fotoga-
lerii můžete najít na stránkách 
www.marunka.cz a na face-
bookových stránkách face-
book.com/behmarunka.
Vybrané peníze poputují jako 

jednorázový dar ve prospěch 
AUTIS CENTRA, o. p. s. 
Letos se vybralo rekordních 
50.980,- Kč.
Rádi bychom poděkovali paní 
starostce Aleně Koukolové 
a městysu Besednice, skupině 
„besednických běhen“ za or-
ganizační práci a vůbec všem 
podporovatelům, ať už jde 

o sponzory, závodníky, divá-
ky a všem, co stáli na trase, 
i ostatním pomocníkům. Jen 
díky vám všem se celá akce 
zdařila.
Srdečně pak zveme na další 
MaRUNka běh, který se usku-
teční za rok a to v sobotu 17.9. 
2022. 

Bc. Michaela Syrovátková
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Letošní rok nám všemu hned 
v začátku roku nepřál. Ačko-
liv jsme všechny měly plány, 
jak vynahradit seniorům vše, 
co se nedalo uskutečnit minu-
lý rok, překazil nám to zákaz 
scházení se většího množ-
ství lidí. Ihned po rozvol-
nění v polovině dubna jsme 
začaly s balíčky a návštěva-
mi jubilantů. Spolek Vltavín 
s obcí k tomu přidaly lázeň-
ské oplatky. Celkem jsme 
rozdaly 106 balíčků. Pozdě-
ji jsme navštívily naše obča-
ny v DD, kde nám to dovoli-
li. Jako první jsme navštívily 
paní Jiřinu Coufovou v Čes-
kých Budějovicích.
S dárky jsme se zúčastnily 
rozloučení předškoláků v MŠ 
na jejich besídce v zahradě. 
Žákům 9. třídy byl připraven 
ZŠ, obcí a SPOZ malý rozluč-
kový obřad v nově opravené 
obřadní síni. Za účasti rodi-
čů jim bylo předáno vysvěd-
čení, dárky a bylo ukončeno 
spolčeným přípitkem dětským 
„šampaňským“. Obnovila 
se tradice, která tu byla před 
opravou radnice v devadesá-
tých letech. Prázdniny utekly 
jako voda a nastal nový škol-
ní rok. Do 1. třídy nastoupilo 

Sbor pro občanské záležitosti vynahrazuje
neuskutečněné pořady i společenská setkání

22 dětí, které jsme přivítaly 
dárky od obce a osobním dár-
kem od členek SPOZ, společ-
ně s vedením ZŠ, obce a hlav-
ně rodičů děti. Přejeme všem 
úspěšný školní rok.
Manželé Jiřina a Jan Millerovi 
oslavili zlatou svatbu. Popřá-
ly jsme jim s malým dárkem 
vše nej do dalších let. Chtěly 
bychom požádat rodinné pří-
slušníky, kteří vědí, kdy jejich 
rodiče budou mít výročí zlaté 
svatby (a dalších svateb - sma-
ragdové, diamantové), aby to 

připomněli členkám SPOZ 
nebo na radnici.
V tomto roce nás bohužel na-
vždy opustilo i několik na-
šich občanů, které jsme s ky-
ticí vyprovodily na posledním 
rozloučení.
Členky SPOZ popřály panu 
Karlu Císařovi k jeho význam-
nému životnímu výročí 90. let 
u heligonky, písniček a vzpo-
mínek na jeho hudební kariéru. 
Tu měl i na TV Šlágr.
Zájezdy se letos neuskutečni-
ly. Uvidíme, jak se bude covid 

situace vyvíjet. Připravujeme 
podzimní setkání seniorů a tra-
diční vánoční nadílku pro se-
niory 79. let a více. Přeji všem 
občanům hodně zdraví, sil 
a spokojenosti a všem členkám 
SPOZ děkuji za jejich práci.
Chtěla bych touto cestou také 
poděkovat naší člence Evě 
Bícové za její pohotovou po-
moc při záchraně života paní 
na koupališti.

Milena Doubravská, 
předsedkyně SPOZ

Společné foto pedagogů a žáků z deváté třídy Základní školy Besednice
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V průběhu července se po-
dařilo „faru“ upravit tak, že 
v její jediné místnosti vznikla 
koupelna, místnost k možné-
mu pobytu dvou návštěvníků 
a kuchyňský kout. Díky patří 
firmám Beneš a MVT z Trho-
vých Svinů za rychlou a pre-
cizní práci i všem dárcům, 
kteří přispěli včetně městy-
se Besednice. Částečně byla 
úprava financována bezúroční 
půjčkou od naší diecézní rady - 
tu doufáme co nejdříve splatit. 
Novinkou na zahradě je také 
jezírko, které jsme svépomocí 
vybudovali.
Na samém počátku července 
jsme v Kapli betlémské po-
řádali vzpomínku na Mistra 
Jana Husa. Nejprve bohosluž-
bu a po ní komponovaný po-
řad Husových textů a křesťan-
ských písní v podání pana Jana 
Mauleho a jeho přátel. Účast-
níci se pak ještě většinou zdr-
želi k pohoštění a posezení 
u ohně na zahradě.

Na faře proběhly stavební úpravy. Připravujeme 
Díkuvzdání a náplň adventního času 

Nově konáme bohoslužbu kaž-
dých čtrnáct dnů vždy v so-
botu v sudý kalendářní týden 
od 10 hodin. V sobotu 2. října 
se uskuteční již druhý ročník 
Díkůvzdání (nejen za úrodu). 
Nejprve v 15 hodin vystoupí 
vokální soubor X-tet z Jindři-
chova Hradce a poté po pře-
stávce s pohoštěním bude ná-
sledovat bohoslužba, kterou 
bude sloužit vzácný host – bra-
tr patriarcha Tomáš Butta. Za-
čátek je v 17 hodin.
Chystáme také další akce – 
především na počátku a v prů-
běhu adventního času, o kte-
rých budeme včas informovat. 
Právě v adventu by také měl 
být představen nový keramic-
ký betlém, který připravuje 
autorka místní Křížové cesty 
paní Ditta Kůtová.
Doufám, že letos bude možno 
v tuto dobu podobné aktivi-
ty konat. Kéž nás Bůh chrání 
a žehná nám.

Karel Filip, farář

Při této příležitosti mi také do-
volte pozvat vás na slavnostní 
žehnání křížů a božích muk, 
které se uskuteční dne 3. října 
2021 na místech nově zrekon-
struovaných sakrálních staveb. 
Kříže a Boží muka požehná 
pan farář Rafael Kaca.
Poté se můžete přesunout 
do nového, již zmiňovaného, 
altánu, který najdete na návsi 
v Malči nedaleko kapličky. 
Bude zde pro hosty připrave-
no chutné občerstvení od míst-
ních kulinářů.

Ing. Alena Koukolová

Slavnostní žehnání sakrálních staveb

Kříž u Slabošovky
v 15.00 hodin

Boží muka na rozcestí směr 
Soběnov a Bída cca v 15.15 hod.

Nový kříž v Malči
cca 15.40 hodin

Boží muka 
se nazývá drobná stavba nej-
častěji ve tvaru sloupu nebo pi-
líře, někdy krytá stříškou. Mají 
symbolizovat sloup, u něhož 
byl bičován Kristus.
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Jak jsme vás informovali v mi-
nulých číslech zpravodaje, věž-
ní hodiny čekaly na svoji opra-
vu. Před prázdninami hodinář 
odpojil hodinový stroj a předě-
lal na pohon elektromotorem 
s elektronickým řízením a auto-
matickým přesným seřizováním.
Náročná oprava si vyžáda-
la nejen vysokou řemeslnou 
odbornost, ale také finanční 
náklady.
Děkujeme všem, kteří přispěli 
na opravu věžních hodin v ad-
ventních sbírkách v roce 2019 
a také v průběhu roku 2020. 
Bez vašeho přispění by se 
oprava hodiny neuskutečnila.

Poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa konaná 4. července 2021.                         (foto Ing. Petr Paťha)

Slovo boží zazní z dvanácti reproduktorů.
A věžní hodiny začaly odměřovat přesný čas

Zvukový systém v našem kos-
tele sv. Prokopa potřeboval 
výměnu. Předchozí systém 
byl velmi starý a nefungoval 
tak, jak by měl. Nový zvuko-
vý systém, který nainstalovala 
společnost RDUCH, se skládá 
z 12 reproduktorů, 4 nových 
mikrofonů a nového zesilova-
če. Díky této modernizaci dou-
fáme, že všichni dobře usly-
ší, co říká náš farář, ale nejen 
on. S touto investicí jsme vel-
mi spokojeni a již se připravu-
jeme na další, tj. restaurování 
soch a obrazů, které jsou v na-
šem kostele.

P. Mgr. Rafał Kaca

Přesný chod nových věžních hodin v kostele sv. Prokopa 
je řízen přesným automatickým seřizováním

Hrou na varhany a zpěvem pravidelně dopro-
vází mše svaté Mgr. Zdeňka Řehoutová. 
Za vedení Chrámového sboru při kostele 
sv. Prokopa v Besednici a za přípravu Živé-
ho betléma obdržela pamětní medaili městy-
se Besednice. 

Za vedení chrámového sboru 
a přípravu Živého betléma získala 

ocenění Zdeňka Řehoutová 
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Pro Sbor dobrovolných hasi-
čů Besednice se letní měsíce 
tohoto roku nesly ve znamení 
mnoha kulturních, společen-
ských a sportovních akcí. A ať 
už se jednalo o akce, na kte-
rých se členové sboru sami 
organizačně podíleli, nebo 
o akce, kterých se členové 
sboru pouze zúčastnili, nutno 
zhodnotit letošní prázdnino-
vou sezónu jako jednu z nej-
náročnějších a zároveň i nej-
úspěšnějších za poslední léta.

Nejdůležitějších akce, 
které sbor v létě letošního roku 
pořádal nebo se na jejich pořá-
dání organizačně podílel, nut-
no zmínit především tyto: 

Dětský den 
se konal ve spolupráci s městy-
sem Besednice dne 19. června 
2021, kde členové sboru zajiš-
ťovali občerstvení pro návštěv-
níky dětského dne i večerního 
kina a podíleli se na zajištění 
několika zábavních atrakcí pro 
dětské návštěvníky.

Hasiči nejezdí jen k požárům. jejich další aktivita 

Koncert kapely 
Parkán 
pořádaný městysem Besednice 
dne 26. 6. 2021, kde členové 
sboru zajišťovali občerstvení 
a pořadatelské zázemí akce.

Pou�ový fotbalový
turnaj o pohár starostky 
městyse Besednice 
pořádaný v neděli 4. července 
2021, kde členové sboru zajiš-
ťovali občerstvení.

Memoriál Vratislava 
Nováka 
Sbor dobrovolných hasičů Be-
sednice dne 17. 7. 2021 členo-
vé sboru již tradičně organizují 
a plně pořadatelsky zajišťují.
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spočívá v hasičských soutěžích, kultuře a sportu 

Koncert kapely
Babouci 
pořádaný městysem Besednice 
v rámci obecní slavnosti dne 
25. 7. 2021, kde členové zajiš-
ťovali přípravu a občerstvení.

Druhá polovina léta se nes-
la spíše ve sportovním duchu. 
Sportovní družstvo žen z na-
šeho sboru slavilo svůj zatím 
největší sportovní úspěch, a to 
postup na Mistrovství České 
republiky dobrovolných ha-
sičů v požárním sportu. Tato 
nejvýznamnější soutěž dobro-
volných hasičů se uskutečnila 
dne 8. 8. 2021 v Hradci Krá-
lové. Zde naše děvčata obsa-
dila krásné 18. místo z cel-
kového počtu 30 nejlepších 
družstev žen z celé České re-
publiky. Videozáznam po-
žárních útoků našich děvčat 
z této soutěže je možné zhléd-
nout na internetové adrese 
https://www.youtube.com/
watch?v=vxvwdXxkdqs, popř. 
je možné jej vyhledat na strán-
kách www.youtube.com za-
dáním textu „fire tv—MČR 
v požárních útocích 2021-Hra-
dec Králové“ do youtube vy-
hledávače. Besednický útok 

je pak možné sledovat v čase 
5:33:00 a v čase 7:15:30 toho-
to videozáznamu.
Za toto krásné hasičské léto 
nutno poděkovat všem členům 
Sboru dobrovolných hasičů 
Besednice, kteří se na pořá-
dání výše uvedených akcí po-
díleli, obci Besednice za vý-
znamnou podporu našich 
činností a všem občanům, kteří 
tyto akce navštívili a společně 
s námi se zde dobře pobavili.

Za Sbor dobrovolných hasičů 
Besednice 

Karel Šafránek, 
velitel sboru

Mladí hasiči – společné foto ze Setkání mládeže – výlet do Frymburka 
na loď.                                                     Foto a text Danuše Síkorová

Foto ze sjíždění Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova.

Zleva: Jiří Suchý, Kristýna Vodňanská, Monika Čutková, Veronika Brabcová, Eliška Šafránková, Karel Šafránek. 
V podřepu: Jana Zemanová, Karolína Křivská, Miroslava Chrtová.
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V sobotu 7. 8. 2021 po deváté 
hodině, jsme se opět po roce 
sešli na „koupališti“ a zahráli si 
tradiční losovaný turnaj ve vo-
lejbale. Začali jsme turnajem 
smíšených družstev. I přes nád-
herné počasí se nás letos sešlo 
méně (18), takže jsme vytvo-
řili pouze čtyři družstva, a to 
po čtyřech až pěti hráčích. Boje 
to byly vskutku napínavé a tur-
naj skončil kolem 14.30 hodin. 
Předali jsme zasloužené odmě-
ny a začali jsme se připravovat 
na turnaj v „plážovém volejba-
lu“. Paralelně s volejbalovým 
turnajem družstev probíhal 
také souboj dětí v ping-pongu, 
kterého se tentokrát zúčastnily 

Konečné pořadí
1. Real Besednice
2. Paroh Junior team Kaplice
3. Holotrci ČB
4. Malý Pulec
5. Uefa mafi a
6. Šakali Besednice
7. Kanonýři Besednice
8. Kovošroti Borovany
9. Ličov

Sportovní léto bylo nejen plné sportu a soutěží,
ale také zábavy i legrace

pouze tři děti. Sladké odměny 
a medaile jsme předali také dě-
tem a odstartovali jsme „plá-
žák“. Osm dvojic zápasilo 

nadšeně až skoro do tmy. 
Na závěr bohatého sportovního 
dne jsme se všichni odměnili 
něčím dobrým k jídlu a pití.

Chtěla bych poděkovat věr-
ným fanouškům za podporu 
a vytvoření skvělé atmosféry, 
místnímu kiosku za výborně 
připravené občerstvení a nám 
všem za to, že jsme se sešli 
a udělali si krásný den plný 
sportu a legrace.
Již nyní se těšíme na příští rok, 
na další turnaj a přejeme si, 
aby se vydařil alespoň stejně 
jako ten letošní... 
Každou středu od 19.30 hod. si 
s námi můžete přijít zahrát vo-
lejbal do tělocvičny místní ZŠ 
a MŠ.

Helena Šindelířová,
TJ Sokol Besednice z.s.

V sobotu 11. září 2021 se konal jako každoročně Memoriál Vác-
lava Papouška v brokové střelbě na asfaltové holuby. Tentokrát 
už 41. ročník.
Dříve, než soutěž začala, uctili jsme minutou ticha památku bý-
valého hospodáře našeho spolku Václava Papouška.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií – na hosty a na členy 
mysliveckého spolku. Letošního ročníku se zúčastnilo 27 střelců, 
z toho 16 bylo hostů a 11 členů Mysliveckého spolku Besednice. 
Mezi střelci byla i jediná žena, paní Milena Doubravská.
V kategorii hostů vyhrál Václav Macek, druhý byl Roman Pils 
a třetí Jan Štim. Za náš myslivecký spolek vyhrál Petr Mráz, dru-
hém místě se umístil Vladimír Mikeš a třetí místo obsadil Karel 
Komenda st. Výhercům byly předány poháry, diplomy a věcné 
dary.
Děkuji všem, kteří se na přípravě memoriálu podíleli.

Vladislav Havlíček, předseda MS Besednice

41. ročník Memoriálu Václava Papouška

XXIII. ročník turnaje 
v malé kopané

O pohár starostky 
městyse Besednice 

se konal
3. července 2021 
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Na letošní léto si Rybářský 
spolek Besednice stanovil vel-
mi složitý úkol – uspořádat 
první Besednický rybářský den 
u rybníka Loužník. Cílem této 
akce bylo představit veřejnos-
ti rybník Loužník v jeho sou-
časné podobě a umožnit jejím 
návštěvníkům si zde zarybařit.
Tomu, aby bylo možné tako-
vý den uspořádat, předcháze-
lo mnoho plánování a příprav. 
Bylo především potřeba upra-
vit prostředí rybníka Louž-
ník tak, aby mohla vzniknout 
lovná místa pro návštěvníky 
této akce. S velikým odhodlá-
ním členů spolku se tato úpra-
va rybníka podařila a na bře-
hu vzniklo 17 lovných míst, 
která byla během rybářského 
dne plně využita. Dokonce se 
jednomu z našich členů poda-
řilo vybudovat krásné molo 
na zadní straně rybníka, které 
rovněž posloužilo k rybolovu 
i jiné rybářské zábavě během 
rybářského dne.
Besednický rybářský den se 
dle plánu uskutečnil poslední 
prázdninovou sobotu 28. srpna 
2021 od 13 hodin. Nutno říci, 
že i když počasí v tento den ne-
bylo zcela ideální, návštěvnost 

První Besednický rybářský den naplnily úlovky, 
rybí speciality a skvělá nálada

byla opravdu vysoká. Dokon-
ce i soutěž v rybolovu musela 
být rozdělena do dvou skupin, 
aby se na každého zájemce do-
stalo. Ale rybolov nebyl to je-
diné, co mohla tato akce svým 
návštěvníkům nabídnout. Sa-
mozřejmostí bylo také občer-
stvení a několik druhů rybích 
specialit, které pro návštěvníky 
akce připravil „MasterChef“ 
našeho spolku. Doprovodný 
program svým hudebním vy-
stoupením pak zajistila kapela 
Kašovanka.
Ač se jednalo teprve o prv-
ní ročník této akce, velmi se 
nám rybářský den líbil a dou-
fáme, že i příští ročníky bu-
dou podobně úspěšné jako ten 
letošní. 
Na závěr bychom rádi po-
děkovali zástupcům městy-
se Besednice, kteří Besednic-
ký rybářský den podporovali, 
místním dobrovolným hasi-
čům, kteří nám zapůjčili po-
třebné technické vybavení, 
a všem občanům, kteří se této 
akce zúčastnili.

Za Rybářský spolek 
Besednice 

Karel Bíca, předseda spolku 



Badminton jsme začali hrát 
rekreačně s kamarády v tělo-
cvičně ZŠ Besednice. Nejprve 
přes volejbalovou 
síť, bez pravidel, 
hlavně pro pohyb. 
Na žádné soutěže 
jsme nepomýšle-
li, bylo nám kolem 
40 let.
Postupně přichá-
zeli další dospělí 
a přidávaly se děti. 
V roce 1977 jsme 
založili besednický 
badmintonový od-
díl. Začali jsme hrát 
podle pravidel, „nalajnovalo“ 
se hřiště, pořídily se lepší rake-
ty a míčky (zpočátku se hrálo 
s míčky Schwabe, pak Yonex 
a později s peřovými míčky). 
Bylo potřeba absolvovat tre-
nérské kurzy pro odborněj-
ší vedení. Okresní badmin-
tonový svaz nás informoval 
o soutěžích a začalo se jezdit 
na turnaje.
Trénovalo se v tělocvičně, kde 
v zimě byly i mínusové teplo-
ty. Stále přicházely další talen-
tované děti a jedna tělocvična 
a jeden trenér nestačili. Bylo 
nutno vytvořit více družstev 
a rozdělit tréninky do více dnů. 
Bylo vytvořeno jedno družstvo 
dorostu a tři družstva žáků. 
Dvě družstva dospělých tréno-
vali K. Šaufler a M. Mráz.
Oddílem prošlo během 12 let 
83 sportovců a žáků z naší 
obce.
S přicházející mládeží přichá-
zely i úspěchy. Talentovaný-
mi badmintonisty byli Libor 
Schrenk, Jiří Mach (dvakrát 
přivezli nejlepší umístění 
v krajském přeboru dorostu) 
a Radka Viktorinová (několi-
kanásobná juniorská mistryně 
ČSSR). Stali se vzorem pro 
ostatní.
Velké úspěchy zaznamenali 
Petr Žáček, Radka Viktorinová 
a Jan Doucha ml., kteří po pře-
stupu do Slavoje Č. Krum-
lov dosáhli v dorostu na úpl-
nou špičku československé 

reprezentace. Všichni byli 
několikrát oceněni v anketě 
Nejúspěšnější sportovec okre-

su. Získali něko-
lik zlatých umístě-
ní na mistrovství 
ČSSR v juniorech 
i dorostu jednot-
livců a ve čtyř-
hře. (Jan Doucha 
ml. spolu s budou-
cí olympioničkou 
Evou Lacinovou se 
stali v roce 1988 
doros teneckými 
přeborníky ČSSR 
ve smíšené čtyřhře. 

V dospělých startoval s druž-
stvem Slavoje Č. Krumlov 
ve 2. lize, v sezóně 1993/94 
se podařilo ovládnout soutěž 
a postoupit do nejvyšší soutě-
že 1. ligy ČSSR).
Mezi žáky zaznamenali úspě-
chy V. Papoušková, J. Oten-
šlégr, V. Kozel, D. Džur-
ban, I. Bubnová, P. Bláha, 
K. a J. Blažkovy, v nejmlad-
ších žácích P. Papoušek a M. 
Špulková.
V roce 1984 na krajském pře-
boru žáků bylo besednické 
družstvo na 1. místě (V. Kozel, 
J. Hubený, D. Džurban, J. Klí-
cha, V. Papoušková, M. Špul-
ková) a postoupilo do přeboru 
ČSR, kde 20. 5. 1984 získalo 
6. místo, a to jen díky „smůle“, 
protože si Vendula Papouško-
vá zlomila kotník.
Oddíl badmintonu každoroč-
ně pořádal fotbalové turnaje 
a BESEDNICKÉ MIXY, kte-
rých se účastnily dvojice z ce-
lého kraje i republiky.
Později oddíl pořádal několik 
ročníků „MOCBOJE“ ve spo-
lupráci se Soběnovem a Vele-
šínem (řídil ing. Libor Schrenk 
se synem).
Ani na obec oddíl badmintonu 
nezapomínal a pomáhal na bri-
gádách pořádaných MNV 
v rámci akce Z na výstavbě ze-
jména koupaliště a nového ob-
chodního střediska, kde se od-
pracovaly tisíce hodin.
Pracovalo se také na stavbě 

A. Blažková, K. Blažková, J. Doucha a E. Komárek

Družstvo dospělých

Městys Besednice udělil pamětní medaili panu Janu Douchovi 
za vedení oddílu badmintonu v Besednici.

Znak badmintonového 
oddílu vytvořil hráč 

za dospělé 
JUDr. Jiří Císař

Oddíl badmintonu nezapomínal na obec. 
Pomáhal při její výstavbě

Jan Doucha, bývalý trenér badmintonového oddílu

besednického kurtu, opravova-
ly se parkety a vzduchotechni-
ka v tělocvičně.

Po roce 1990 byla činnost bad-
mintonového oddílu omezena, 
později ukončena.
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Ještě na konci války měla četnická stanice a později stanice SNB 
početně poměrné silné obsazení. Sloužilo zde až sedm příslušníků. 
Velitelem stanice byl vrchní strážmistr Martin Völf a postupně se 
zde ve službě vystřídali strážmistři Robert Kilian, Vojtěch Pinkas, 
Bohdan Soukal, Václav Kuba, Josef Mikeš a František Sýkora. 
Později se zde ještě objevili Josef Stehno, Jaroslav Jílek, čekatel 
Josef Šimek, praporčík Jan Měkuta nebo vrchní strážmistr Václav 
Herián. V roce 1946 převzal velení stanice vrchní strážmistr Fran-
tišek Sýkora, který o několik let později přešel na okresní velitel-
ství do Kaplice. To už ale bylo v době probíhajících reorganizací 
Veřejné bezpečnosti, které se přirozeně dotkly i stanic SNB.
K 1. březnu 1951 byla zřízena nová okrsková služba. K výkonu 
služby na území okrsku byl určen okrskový zmocněnec VB, což 
byl samostatný zodpovědný příslušník VB, který odpovídal za po-
řádek a bezpečnost ve svém okrsku. Početní stavy příslušníků VB 
byly ale v průběhu dalších let snižovány, což kromě jiného mělo 
za následek postupné rušení okrsků a jejich obvody se staly sou-
částí nově vzniklých obvodních oddělení VB. Bývalý obvod be-
sednického okrsku se stal součástí Obvodního oddělení v Kaplici. 
Posledním okrskářem v Besednici byl kpt. Josef Bartoš, který poz-
ději působil na Okresním oddělení VB v Českém Krumlově. His-
torie četnické stanice se tak završila.                          JUDr. Jiří Císař

Dne 14. června 2021 navštívili muzeum městyse Besednice 
manželé Jaroslav a Světluška Andělovi. Pan Anděl je vzdálený 
synovec plk. Vojtěcha Smolíka DFC a společně s manželkou se 
věnují historii čs. letců RAF. Odpoledne navštívili Formanské 
muzeu pana Josefa Smolíka a poté si společně prohlédli exponáty 
z pozůstalosti plk. Josefa Smolíka DFC v našem muzeu. Setkali se 
zde i s paní starostkou Ing. Alenou Koukolovou.    JUDr. Jiří Císař

122 let Četnické stanice - VI. část
Stanice Sboru národní bezpečnosti

7. 3. 1946
Ve výročí narozenin preziden-
ta Osvoboditele T. G. Masary-
ka uspořádal MNV ve skrom-
ně vyzdobeném hostinci 
Václava Kavalíra vzpomín-
kovou slavnost s přednáškou 
o životním údělu zesnulého.

5. 5. 1946
Výročí pražského povstání 
bylo vzpomenuto hlavně uspo-
řádáním shromáždění za účas-
ti obyvatelstva. Veřejné i sou-
kromé budovy byly ozdobeny 
prapory ve státních barvách.

9. 5. 1946
Oslava výročí znovunaby-
tí státní samostatnosti konané 
na náměstí u pomníku padlých 
z první světové války. Při slav-
nosti byla na pomníku odhalena 
pamětní deska místním rodá-
kům Karlu Šimkovi a Bedřichu 
Markovi, umučeným v němec-
kých koncentračních táborech.

26. 5. 1946
Volby do nového ÚNS byly 
provedeny v naprostém pořád-
ku. Strana komunistická získala 
v Besednici 249 hlasů, národní 
socialisté 118 hlasů, sociální de-
mokracie 100 hlasů a strana li-
dová 89 hlasů. Rovněž i v obci 
Nesměň získala strana komu-
nistická přesvědčující většinu.

28. 10. 1946
V den 28. října byly všech-
ny budovy ozdobeny prapo-
ry ve státních barvách a ve-
čer konala se ve vyzdobeném 
sále hostince Václava Kavalí-
ra přednáška o významu toho-
to dne, kterou přednesl vděč-
nému posluchačstvu odborný 
učitel František Kouba.

7. 3. 1947
Oslava výročí narození prezi-
denta Osvoboditele T. G. Ma-
saryka konaná pod záštitou 
MNV a za spolupůsobení uči-
telského sboru místní měšťan-
ské školy vhodnou přednáškou 
a recitacemi školní mládeže.

7. 5. 1947
Převezeny pozůstatky 5 ob-
čanů z Besednice a Soběnova 
odvlečených německou solda-
teskou dne 7. 5. 1945 a zavraž-
děných poblíž rakouské obce 
Pyhrabruck, okres Gmünd. 
Všichni byli pohřbeni za účas-
ti úřadů a četného obyvatelstva 
s vojenskými poctami do spo-
lečného hrobu na katolickém 
hřbitově v Soběnově.

9. 5. 1947
Druhého výročí opětovné stát-
ní samostatnosti vzpomenuto 
slavností u pomníku padlých 
na náměstí v Besednici.

28. 5. 1947
Oslava narozenin preziden-
ta Budovatele Dr. E. Beneše 
uspořádanou MNV za velké 
účasti občanstva.

15. 8. 1947
Zrušena stanice SNB ve Slav-
či a její obvod rozdělen stani-
cím Besednice a Trhové Sviny. 
Zdejší stanici byly přiděleny 
obce Mohuřice, Keblany s osa-
dou Dobrkov a Slavče s osadou 
Zaluží. Tím byl obvod stanice 
upraven na předválečný stav.

28. 10. 1947
Oslava tohoto památného dne 
konána pod záštitou MNV 
ve vyzdobeném sále hostin-
ce Václava Kavalíra, za čet-
né účasti obyvatelstva. Budo-
vy byly vyzdobeny prapory 
ve státních barvách.

31. 12. 1947
Katastrofální sucho zavině-
né nedostatkem vodních srá-
žek nezpůsobilo v obvodu sta-
nice větší škodu. Nedostatek 
se projevoval pouze u zelené 
píce. Úroda byla poněkud slab-
ší, ale sklizeň okopanin, zejmé-
na brambor, byla dobrá. Zim-
ní osev provedený na vyprahlé 
půdě byl zachráněn příznivým 
počasím a vydatnými dešti.

Zdroj: Památník Četnické 
stanice Besednice

Výstava fotografií z pohřbu pěti popravených mužů 
ze Soběnova a Besednice v květnu 1945.
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MĚSTYS BESEDNICE 
 Ing. Alena Koukolová, tel. 725 793 512
 (starostka) starosta@besednice.cz

 Marie Brunová, tel. 602 614 730 
 (referent, účetní, majetek, pozemky) fv@besednice.cz 

 Hana Švarcová, tel. 725 964 476 
  (referent, matrika, pohřebnictví, odpady)
 podatelna@besednice.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00
Středa 8:00-12:00 13:00-17:00

POŠTA PARTNER - Věra Ševčíková, tel. 601 152 355 
Otevírací doba 
Pondělí 7:30-11:30 14:00-17:00
Úterý 7:30-11:30
Středa 7:30-11:30 14:00-18:00
Čtvrtek 7:30-11:30 14:00-16:00
Pátek 7:30-11:30

ORDINACE OBVODNÍ LÉKAŘKY V BESEDNICI
Úterý 13:00-14:30 objednávání léků
 v ordinaci přítomna sestra
Čtvrtek 6:00-10:00 ordinace lékařky
 6:00-12:00 v ordinaci přítomna sestra
 13:00-14:30 výdej léků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BESEDNICE
ZŠ kancelář - 778 015 833 Mateřská škola - 778 015 830
ZŠ ředitel - 778 015 834 Školní jídelna - 778 015 831
www.zsbesednice.cz
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Blahopřejeme spoluobčanům, kteří slaví 
narozeniny v měsíci září, říjnu a listopadu. 

Přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Blahopřejeme

Kontakty

Plán akcí na říjen – prosinec 2021

Upozornění: Konání všech akcí se musí řídit podmínkami MZ 
pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo 
pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno v té době 
platným mimořádným opatřením!

 1. října Zahájení výstavy fotografií z pohřbu
  obětí fašismu z 9. května 1947
  od 18.00 hodin
 2. října Kladenská heligonka 
  od 10.00 hodin
 2. října Pietní akt u pomníku na hřbitově
  od 12.00 hodin 
 2. října 40. ročník Setkání heligonkářů
  od 13.00 hodin
 3. října Žehnání Božích muk a křížů
  od 15.00 hodin
 20. listopadu Obecní bál
 28. listopadu Adventní jarmark
  od 14.00 hodin
 28. listopadu Rozsvícení vánočního stromu
  od 17.00 hodin
 23. prosince Živý betlém u kostela sv. Prokopa 
  od 17.00 hodin

18. října 2021 od 17.00 hodin 
 beseda s panem J. Šimánkem
 Lidové zvyky a tradice na Doudlebsku 
 v podzimním čase
Listopad
 beseda s panem J. Cukrem
 Na Kleť ze všech stran
  Trénování paměti
Prosinec 
 předvánoční kytarový koncert Viktora Jecha

V jednání je ještě Tvoření s paní Kájou Votřelovou

Přesné termíny všech akcí budou včas oznámeny v rozhlase, 
ve vývěsce a na plakátcích. Těším se na vás nejen v knihovně, 
ale i na všech připravovaných akcích.

Libuše Vontorová, knihovnice

Na podzim knihovna připravuje program:
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